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TEGEVUSARUANNE
Rahvusringhäälingu mood ustamine
2007 aasta oli Eesti Rahvusringhäälingu moodustamise aasta. Eesti Raadio ja Eesti Televisioon
juriidiliste isikutena lõpetasid seaduse alusel tegevuse 31. mail 2007 ning järgmisest päevast alustas
uue seaduse alusel ning kahe organisatsiooni varade baasil tegevust Rahvusringhääling. 2007. aasta
alguses polnud veel Rahvusringhäälingut ega isegi Rahvusringhäälingu seadust, oli vaid seaduseelnõu,
mille mõningate punktide üle käis üsna tuline poliitiline debatto Riigikogu võttis Eesti
Rahvusringhäälingu seaduse vastu 18. jaanuaril 2007. a.

Uus Riigikogu koosseis kinnitas Rahvusringhäälingu nõukogu ametisse 8. mail, sellega lõppesid ka
seni Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni kõrgeimaks juhtimisorganiks olnud Ringhäälingunõukogu
volitused.

Rahvusringhäälingu juhatuse esimehe leidmiseks kuulutati välja konkurss, mille tulemusena kinnitas
nõukogu 22. mail juhatuse esimeheks Margus Allikmaa. Viieliikmelise juhatuse kaks liiget ja juhatuse
esimees asusid tööle 1. juunist ning kaks liiget, kes varem töötasid teistes organisatsioonides, asusid
ametisse alles 1. juulist.

Ühinemise ajagraafik oli väga tihe. Juuni lõpuks tuli koostada Eesti Raadio ning Eesti Televisiooni
auditeeritud lõppbilansid. Samal ajal tuli ette valmistada ühinenud organisatsiooni täiesti uus struktuur
ning koostada ühine eelarve. Põhimõttelisi muudatusi ei võetud 2007. aastal ette programmide ja teiste
loominguliste üksuste osas, küll aga olid möödapääsmatud ümberkorraldused tugiüksuste ja
administratsiooni osas. Rahvusringhäälingu uue struktuuri kinnitas Rahvusringhäälingu nõukogu 16.
augustil ning ühendatud eelarve 8. oktoobril.

Tuginedes sellele, et Rahvusringhääling on Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni õigusjärglane ja jätkab
varem neile organisatsioonidele seatud funktsioonide täitmist ning et tagada parem võrreldavus
eelnevate, aga ka järgnevate perioodidega, on käesolevaruanne koostatud kogu 2007. aasta kohta.
Seega hõlmab aruanne ka Eesti Televisiooni ning Eesti Raadio tegevust ja majandustulemusi 2007.
aasta esimeste viie kuu jooksul ning võrdlusandmetes 2006. aastal (elimineeritud on omavahelised
tehingud).

Üldised arengud
Kahe organisatsiooni ühendamise kõige suuremaks väljakutseks oli ja on jätkuvalt kahe täiesti erineva
organisatsioonikultuuri ühendamine. Eesti Raadios töötanud inimesed olid harjunud detsentraliseeritud
vastutuse, vähese bürokraatia ja mitteformaalsetel suhetel põhineva organisatsiooniga. Raadios oli
väga tugev sisemine suhtevõrgustik ja hästi toimiv sisekommunikatsioon. Eesti Televisioon seevastu
oli tugevalt tsentraliseeritud juhtimisega ja väga täpselt ning põhjalikult dokumenteeritud
asjaajamisega organisatsioon. Televisioonile omaselt olid organisatsiooni sisesuhted selgelt
staarikesksed ehk suhtevõrgustikud olid koondunud tugevate saatejuhtide või muidu tugevate
mitteformaalsete liidrite ümber. Varasemad suhted kahe organisatsiooni vahel on olnud sõbralikud,
aga mitte orienteeritud koostööle. Ühinemise esimese viie kuu pingete allikaks raadioprogrammides
töötavatele inimestele oli suurema bürokraatiaga harjumine ning telerahvale vastupidi tekitas segadust
uue juhatuse soov bürokraatiat vähendada. Kuna ühinemisega samaaegselt hakati jõuliselt juurutama
uut elektroonilist dokumendihalduse keskkonda, oli see tasakaalustavaks või vahel ka ühist väljakutset
pakkuvaks organisatsiooniliseks meetmeks, et integreerida kahe organisatsiooni inimesi pingutama
ühise eesmärgi nimel. Aasta lõpuks jõuti niikaugele, et valdavosa dokumendihaldusest toimib
elektroonilises keskkonnas.
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Majandusarvestuse tarkvarana võeti uues organisatsioonis kasutusele seni Eesti Televisioonis
kasutatud raamatupidamise tarkvara ja arvestuspõhimõtted ning raadio poole arvestuspõhimõtted
muudeti vastavalt sellele. Tänu sellele säilitati kontroll televisiooni kui oluliselt keerulisema
majandusarvestusega süsteemi tulude ja kulude üle ka ühinemise kõige esimeses etapis.

Personaliarvestuses alustati mitme olulise muutusega. Võeti kasutusele ühtne personaliarvestuse
tarkvara ja aasta lõpuks õnnestus suurem osa töötajate andmetest sisestada uude arvestuskeskkonda.
Kõik individuaalsed töölepingud otsustati varustada iseseisvate, lühikeste ja konkreetsete
ametijuhenditega. Tööaja arvestuse osas alustati üleminekut iseseisva otsustuspädevusega tööaja
reziimilt summeeritud ehk graafikupõhisele tööaja arvestusele. Selles osas töö jätkub vastavalt sellele,
kuidas õnnestub muuta individuaalseid töölepinguid.

Organisatsiooni struktuuris toimunud muutustest oli kõige ulatuslikum või senist töökorraldust enim
muutnud, valdkonnapõhiste toimetuste loomine. Lähema kolme kuni nelja aasta perspektiivis peavad
just need toimetused kujunema kompetentsikeskusteks, mis toodavad oma valdkonna saateid nii
raadio- ja teleprogrammidele kui ka interneti- ja mobiilsidekeskkondadesse. Valdkonnapõhised
toimetused on just see koht, kus peab avalduma ühinemise kasulik efekt ehk sünergia, aga see ei ole
saavutatav ühe või kahe aastaga.
Rahvusringhäälingu esimesest päevast alates oleme eelisarendanud raadio- ja teleuudiste
ühistegutsemist, formaalselt on tegemist ühe toimetusega, aga enesekriitiliselt tuleb tunnistada, et aasta
lõpuks ei olnud see protsess veel tulemusi andnud. Takistavaks asjaoluks on kindlalt see, et kaks
uudistetoimetust tegutsevad erinevates majades ja omavaheline infovahetus ning kontakt on seetõttu
oluliselt pärsitud.

Ühendamise käigus on püütud vältida kiireid ja jõulisi muutusi. Uuele struktuurile üleminekut ja
töökorralduse muutusi on korraldanud võimalikult sujuvalt ning ühendamise esimeses faasis ehk 2007.
aasta teises pooles välditi teadlikult tundlikke ehk suurt avalikku huvi pälvivaid teemasid. Ennekõike
välditi inimeste suurt ehk massilist koondamist. Tööülesannete täpsustamine, struktuuri optimeerimine
ja majandusliku kokkuhoiu küsimused tulevad päevakorda teises faasis ehk 2008. aasta jooksul. Kui
õnnestub käivitada ETV2 programm ja suurendada omatoodetud saadete osakaalu, samal ajal
vähendades väiketootjatelt sisseostetud saadete mahtu, ei vähene töötajate arv oluliselt. Muudatusi
tuleb teha töötajaskonna struktuuris, vähendada abi- ja tehnilise personali koosseisu ning suurendada
loomingulise personali osakaalu.

Programmid ja toimetused

ETV
Eesti Rahvusringhäälingu ainus teleprogramm ETVedastas programmi 24 tundi ööpäevas. Kokku
edastati eelmisel aastal 8760 tundi teleprogrammi. Esmaesitatud programmi struktuur muutus selgelt
omasaadete kasuks, mida esitati kokku 1763 tundi aastas. Võrreldes eelmise aasta alguses kinnitatud
plaaniga suurenes omasaadete esmaesitus- ja kordussaadete maht ning selle arvelt vähenes
hankesaadete esmaesituse maht.
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Tabel 1. ETV programmimahu struktuur

Omasaadete esmaesitus
Omasaadete kordus
Hankesaadete esmaesitus
Hankesaadete kordus
Rakendus ja sotsiaalreklaam
ETV 24
reserv
Kokku edastatud

2007 teoelik 2007 plaan 2006 teaelik
tunde % tunde tea vs plaan tunde 2007 vs 2006

1763 20% 1706 57 1726 37
1568 18% 1362 206 1652 -84
1338 15% 1509 -171 1585 -247
2021 23% 1969 52 1721 300

275 3% 297 -22 256 19
1795 20% 1612 183 1767 28

305
8760 100% 8760 8707

Valdkonniti toimusid 2007. aastal kõige suuremad muudatused informatiivsete saadete ja
spordisaadete osas. Seoses kevadel toimunud Riigikogu valimistega ja pronkssõduri teisaldamist
puudutanud meediakajastusega suurenes informatiivsete saadete maht ETV programmis. Võrreldes
2006. aastaga oli informatiivsete saadete maht 158 tundi suurem, see sisaldus ka 2007. aastaks
planeeritud saatemahus. Spordisaadete maht 2007. aastal aga vähenes suurte spordivõistluste väiksema
arvu tõttu ligi 200 tunni võrra aastas. 2008. aastal on prognoositud taas spordisaadete mahu kasv
(Pekingi suveolümpiamängud ja jalgpalli Euroopa meistrivõistlused). Oluliselt suurenes ka elusaadete
maht, samal ajal vähenes meelelahutuslikuma sisuga päevakajaliste saadete ja meelelahutussaadete
maht.

Tabel 2. ETV programmimahu jagunemine valdkondade lõikes

Uudistesaated
ETV24
Informaliivsed saated
Elusaated
Kultuuri-, haridus-, teadus-, religioonisaated
Infoteinment
Spordisaated
Muusikaesitused
Meelelahutussaated
lavastuslikud saated
Promo, rakendus
Reklaam, sponsorteave
Reserv
Kokku

2007 teaelik 20070laan 2006 teaelik
tunde % tunde tea vs plaan tunde 2007 vs 2006

525 6% 542 -17 541 -16
1795 20% 1612 183 1767 28

575 7% 583 -8 417 158
888 10% 501 387 657 231
488 6% 572 -84 519 -31
986 11% 872 114 1156 -170
418 5% 415 3 615 -197
221 3% 184 37 331 -110
219 3% 372 -153 283 -64

2370 27% 2504 -134 2165 205
273 3% 295 -22 256 17

2 0% 3 -1 2
305

8760 100% 8760 0 8707

Raadioprogrammid
Eelmise aasta olulisim sündmus, mis mõjutas meediatarbimist mõne nädala vältel, oli pronkssõduri
teisaidamine ja sellele järgnenud rahutused. Raadioprogrammidest langes sellel perioodil kuulajate arv
ja osakaal kuulamisajast Vikerraadioi, seevastu Raadio 4 mõlemad näitajad tõusid. Oluline on, et
Vikerraadio kuulatavus suveperioodil taastus endisele tasemele.
Programmimahud säilisid raadioprogrammidel samas mahus kui aasta varem. Olulise muudatusena ei
toonud 2006. aastal käivitatud projekt regionaaIsaadetest Lääne- ja Lõuna-Eestis oodatud edu ja see
projekt lõpetati.

Vikerraadio
Vikerraadio jätkas ka 2007. aastal usaldusväärse informatsiooni jagamist oma päevak~alistes saadetes
ja traditsioonide väärtustamist ülejäänud programmis. Edukalt käivitatud argipäevaprogramm andis
tulemust kuulajaskonna kasvu s eelmisel suvel ja senise liidripositsiooni säilitamist populaarse
rahvaraadiona Eestis raadiojaamade seas. Sügisel alustasid uued saatesarjad "Ummafon" ja "Perepilt",
mis peavad pakkuma sisukat nädalavahetuseprogrammi laupäeviti. Rahvusringhäälingu
raadioprogrammide ja teleprogrammi sünergia üheks näiteks on Maire Aunaste "Meie" saade
televisioonis ja sellele samal päeval järgnevotsesaade Vikerraadios, samuti Aarne Rannamäe juhitud
"Reporteritund" ja "Rahva teenrid" samas raadioprogrammis.
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Raadio 2
Raadio 2 suurendas 2007. aastal päevakajaliste sõnasaadete osakaalu ja vähendas õhtuse
alternatiivmuusika vööndi pikkust. See muudatus suurendas alates septembrist ka Raadio 2
kuulajaskonda argipäeviti ennelõunases vööndis. Eesti suurim muusikaauhindade üritus "Aastahitt"
toimus jaanuaris ETV ja R2 ühistööna kolmandat korda. Raadio 2 jätkas koostööd rock-muusika
festivaliga Rabarock Järvakandis. R2 kodulehekülg omandas uue ilme 2007. aasta sügisel.

Klassikaraadio
Klassikaraadio valmistas 2007. aastal ette Eesti muusika aastat oma programmis ja suurendas
sümfoonilise ja koorimuusika osakaalu. Klassikaraadio kasutas järjest rohkem võimalusi pakkuda oma
kultuurisaateid ja muusikaprogramme internetileheküljel järelkuulamiseks.
Klassikaraadio salvestas ja vahendas oma kuulajatele ligi 200 Eestis toimunud kontserti ja
muusikasündmust ning vahendas üle 500 kontserdi teistest riikidest, sealhulgas Euroraadio projektid.

Raadio 4
Peamiselt venekeelsele elanikkonnale suunatud raadioprogramm jätkas Eesti riigi ajalugu käsitlevat
sarja "Hüvasti, 20.sajand!", mis kulmineerub 2008. aastal Eesti Vabariigi aastapäevaga. Raadio 4 sai
oma kaasautorite hulka legendaarse teletähe Urmas Oti, kelle nädalavahetuse jutusaade on eetris
laupäeviti. Raadio 4 säilitas oma kuulajaskonna ka pärast pronksiöö sündmusi ning vahetult pärast
rahutusi Tallinna tänavatel suurenes ka kuulajate huvi informatiivse raadioprogrammi järele.

Raadio Tallinn
Tallinnas ja selle lähiümbruses kuulatav Raadio Tallinn on leidnud endale 20 000 püsikuulajat,
pakkudes mõnusat taustamuusikat koos täistunni uudistega päevasel ajal. Varahommikuti ja
hilisõhtutel on eetris ka välismaised uudistesaated.

Uudiste- ja sporditoimetused
2007. aastal liideti koos Rahvusringhäälingu tekkega senised Eesti Raadio ja ETV uudistetoimetused.
Ühistoimetuse juhiks sai oktoobris Urmet Kook. Uudistetoimetuse koosseisus on ühised
korrespondendipunktid Eestis, USA-s ja Euroopa Liidu pealinnas Brüsselis. Ühine uudistetoimetus
hõlmab uudistetootmist kõigile rahvusringhäälingu raadioprogrammidele ning eesti- ja venekeelsetele
uudistesaadetele. 2008. aastal käivituvad uudisetoimetuse alt "Kultuuriuudised" ETV -s, samuti asub
aasta teisest poolest tööle ühine Moskva korrespondent. 2008. aasta lõpul on kavas ühendada ka ETV
ja raadio sporditoimetused. Kavas on ühiste saatemeeskondade saatmine ka spordi suurvõistlustele.

Rahvusringhäälingu auditoorium

Rahvusringhääling on täna suurima auditooriumiga meediaorganisatsioon Eestis. 2007. aasta
detsembris ERR uuringukeskuse ja AS Turu-uuringute koostööna läbi viidud elanikkonna
meediauuringu kohaselt4 on iga nädal on vähemalt ühe rahvusringhäälingu tele- või
raadioprogrammiga kontaktis 84% Eesti elanikest. Rahvusringhääling on läbi aastate kuulunud
usaldusväärseimate riiklike institutsioonide hulka. 2007. aastal usaldas ETV-d 76% ja Eesti Raadiot 70%
Eesti elanikest.

Televisioon
2007. aastal vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 3 tundi 52 minutit päevas. See on sama
palju kui aasta varem. Eesti Televisiooni osakaal vaatamisajast oli 16,4% (eestlaste vaatamisajast

4 Uuring viidi läbi ajavahemikul 29. november - 19. detsember 2007 silmast silma küsitlusena. Küsitluses osales 1516
elanikku vanuses 15-74.
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25,1%, mitte-eestlaste vaatamisajast 1,7%). Vaadatavuselt püsis ETV 2007. aastal kolmandal kohal
Kanal 2 (22,1%) ja TV3 (18,9) järel. Võrreldes varasemate aastatega oli Eesti Televisiooni osakaal
2007. aastal mõnevõrra väiksem (vt graafik 1).

Graafik 1. ETV osakaal Eesti elanike vaatamisajast 2004-2007 (%)

18,1

2004

17,1

2005

17,3

2006

16,4

2007

Allikas: AS EMOR telemõõdikuuring, Eesti elanikkond vanuses 4+

Eesti Televisioon on jätkuvalt suurima vaatajaskonnaga teleprogramm Eestis. Iga nädal jälgib seda
69% Eesti elanikest. ETV-le järgnevad TV3 (68%) ja Kanal 2 (67%). Võrreldes eelmise aastaga on
Eesti Televisiooni vaatajate arv nädalas (weekly reach) langenud 1% võrra.

Eesti Televisiooni programm eristub täna selgelt eratelekanalite programmist. See väljendub ka
avalikkuse hoiakutes, kes peavad enda jaoks sobivaimaks Eesti Televisiooni lastesaateid, kultuuri- ja
muusikasaateid, spordisaateid, ühiskonna- ja poliitikasaateid ning dokumentaalfiIme. Mõnevõrra
madalamalt hinnatakse ETV meelelahutussaateid, mängufiIme ja sarjade valikut (vt graafik 2).

Graafik 2. Millises Eesti telekanalis on Teile kõige sobivamad ... (% eestlastest)

D ETV D Kanal 2 DTV3 D ei oska öelda

Muusikasaated I 24 24 18 I 35

Kultuurisaated I 65 IT] 25

Lastesaated I 56 @]] 37

Sarjad OI] 32 32 25

Meelelahutussaated III 59 20 I 15

Doku mentaalfilm id I 56 I 17 OI] 16

Spordisaated I 56 IT:IJIJ 23

Ühiskonna- ja poliitikasaated I 74 IT]] 15

Mängufilmid I 13 I 35 31 I 20

Allikas: Rahvusringhäälingu ja AS Turu-uuringute meediauuring 2007
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Olulisimaks uudistesaateks info hankimise seisukohalt peavad eestlased Aktuaalset kaamerat, väga
oluliseks pidas seda 43% eestlastest. Reporterit (KanaI2) pidas väga oluliseks 34% ja Seitsmeseid
uudiseid (TV3) 26% eestlastest.

2007. aastal tõi Eesti Televisioon eetrisse 15 uut eestimaist sarisaadet (võrdluseks Kanal 2 algatas 14,
TV3 7 uut nimetust). Uute saadete hulgas domineerisid mitmesugused dokumentaalprojektid.

Raadio
2007. aastal kuulasid Eesti elanikud raadiot keskmiselt 4 tundi 7 minutit päevas. See on neli minutit
vähem kui aasta varem. Eesti Rahvusringhäälingu raadioprogrammide (Vikerraadio, Raadio 2,
Klassikaraadio, Raadio 4, Raadio Tallinn) summaarne osakaal kuulamisajast oli 35,1%.
Rahvusringhäälingu summaame osakaal kuulamisajast on viimastel aastatel mõnevõrra vähenenud
(vaata graafik 3).

Rahvusringhäälingu raadioprogramm Vikerraadio on suurima kuulajaskonnaga raadioprogramm
eestlaste hulgas ja Raadio 4 mitte-eestlaste hulgas. 2007. aastal kuulas Vikerraadiot keskmiselt 353
tuhat inimest nädalas (44,6% eestlastest ja 6,4% mitte-eestlastest). Raadio 4 kuulas nädalas 214 tuhat
inimest (55,7% mitte-eestlastest ja 2,0% eestlastest).

Graafik 3. ERR raadioprogrammide summaarne osakaal Eesti elanike kuulamisajast 2004-2007 (%)

38,7

2004

38,4

2005

36,1

2006

35,1

2007

Allikas: AS EMOR raadioplievikuuring, Eesti elanikkond vanuses 12-74 a.

Vikerraadiole järgnevad kuulajaskonna suuruselt Sky PIus (282 tuhat kuulajat) ja Elmar (268 tuhat
kuulajat). Venekeelsetest raadiojaamadest järgnevad Raadio 4-le Russkoje Radio (194 tuhat kuulajat)
ja Sky Radio (153 tuhat kuulajat). Teiste Eesti Rahvusringhäälingu raadioprogrammide kuulajate arv
nädalas oli järgmine: Raadio 2 - 148 tuhat kuulajat, Klassikaraadio - 47 tuhat kuulajat, Raadio Tallinn
- 18 tuhat kuulajat.

Kuulajaskonna rahulolu ERR programmidega on jätkuvalt kõrge. S-palli skaalal (5- täiesti rahul, 1-
üldse mitte rahul) hindasid kuulajad5 Vikerraadiot hindega 4,15, Raadio 4 - 4,13, Klassikaraadio -
4,11 ja Raadio 2 - 3,91. Võrreldes varasemate aastatega on hinnangud kõigile eelpool nimetatud
raadioprogrammidele paranenud (vt tabelI).

5 Kuulajana on antud juhul määratletud inimene, kes kuulab antud programmi vähemalt kord nädalas
9
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Tabel 1. Rahulolu Vikerraadio, Raadio 4, Raadio 2 ja Klassikaraadio programmiga aastatel 1999-2007 (5-
palli skaalal: 5- täiesti rahul, 1-üldse mitte rahul)

Vikerraadio
Raadio 4
Raadio 2
Klassikaraadio

2007
4,15
4,13
3,91
4,11

2005
4,06
4,03
3,58
4,05

2004
4,09
4,02
3,56
3,86

1999
4,00
4,04
3,76
3,88

Allikas: Eesti Raadio ja ERR meediauuring 1999, 2004, 2005, 2007

Internet
Rahvusringhäälingu suurimaks internetialaseks arenduseks 2007. aastaloli venekeelse uudisteportaali
novosti.etv24.ee käivitamine 7. mail. Portaal vahendab venekeelseid uudiseid nii sõnas kui pildis.
Lisaks on keskkonnas üleval venekeelse AK arhiiv. Novosti.etv24.ee lisandumisega suurenes
rahvusringhäälingu internetikeskkondade arv kümneni:

ühised keskkonnad: err.ee, lasteportaal meieoma.ee
ETV keskkonnad: etv.ee, etv24.ee, etvsport.ee, novosti.etv24.ee,
Eesti Raadio keskkonnad: vikerraadio. ee, r2.ee, r4.ee, klassikaraadio.ee

Aadressil err.ee/RaadioTallinn asub Raadio Tallinna kodulehekülg. Lisaks haldavad ERR ja Elion täna
ühiselt videoportaali etvpluss.ee.

Suurime külastatavusega on spordiportaal, mida külastas 2007. aastal ligi 26 500 inimest (unique
visitors). Rohkem kui 20 tuhat külastajat oli ka uudisteportaalil etv24.ee ja ETV kodulehel etv. ee.
Raadioprogrammide kodulehekülgedest külastati kõige rohkem Raadio 2 ja Vikerraadio kodulehte.
Täpsemat ülevaadet rahvusringhäälingu internetikeskkondade külastajaskonna suurustest näeb
graafikul 4.

Graafik 4. ERR internetikeskkondade külastajate arv nädalas 2007. aastal6 (unique visitors)

etvsport.ee

etv.ee

etv24.ee

etvpluss.ee

r2.ee

vikerraadio.ee

novosti.etv24.ee

meieoma.ee

klassikaraadio.ee

26489

r4.ee 1047

Allikas: TNS Metrix

6 etv. ee, etv24.ee, etvsport.ee, meieoma.ee liitusid veebikeskse mõõtmisteenusega TNS Metrix 2007. aasta Il. nädalal,
novosti.etv24.ee
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Arhiivid
2007. aastal ühendati ER heliarhiiv ja ETV säilitusfond ühise nime alla ERR arhiivid, mis koosneb
hetkel heliarhiivist, video- ja filmiarhiivist, fotoarhiivist ja dokumendi arhiivi st. Seoses sellega toimus
ka ETV fonofondi ühendamine heliarhiiviga. 2007.a. alustati endise ETV fonofondi analooglintidel
olevate originaalsalvestiste digiteerimist ja ERR heliarhiivi andmebaasi kandmist. Ümbervõtteid-
restaureerimisi teostati heliarhiivis kokku 1 060 tundi - muusikat 330 tundi ja sõna 730 tundi.
Andmebaas täienes 26 627 ühikuga muusikas ja 9 108 ühikuga sõnas.
Fotopank täienes 6 656 fotoga koos kirjeldusega. Skaneeritud fotode maht ulatus aasta lõpuks 10
OOOni.Täideti nii majasiseseid kui välistellimusi. Seoses fotoarhiivi kolimisega uutesse ruumidesse
tagati fotodokumentidele kaasaegsed hoiutingimused. Koostöös muuseumiga korraldati mitmeid
majasiseseid näitusi.
Videoarhiivis on 2007. a. jooksul kõik arhiivisaated varustatud kasutuskoopiaga. Uued saated saavad
kasutuskoopia nüüd kohe eetrijärgselt. Vanade saadete kirjeldamine on jätkunud nii koosseisuliste kui
ka lepinguliste jõududega. Pidevalt toimus andmebaasi täiendamine ja parandamine, oma- ja
hankesaadete eetrieelne kontroll, arhiivisaadete läbivaatamine ja eetrisse pakkumine, arhiivisaadetelt
reklaam- ja sponsorlogode eemaldamine, sisulehtede kontrollimine, montaailehtede koostamine ja
teised arhiveerimise ja säilitamisega kaasnevad tegevused. Videoarhiivi lisandus 2007.a. 911 alatisele
säilitamisele kuuluvat saadet.
Filmiarhiivi osteti 2007.a. uus filmipuhastusmasin, millega hakati tööle novembris. Aasta lõpuks
puhastati 25 413 m arhiivifilmi. Seoses sellega teostati filmide ettevalmistamist puhastamiseks ja
salvestamiseks. Jätkus toimetajate käsikirjaliste montaazlehtede sisestamine, filmiarhiivi nimistute
täiendamine, teabeteenindus.
Dokumendiarhiivis arhiveeriti ETV 2002, 2003 aasta lepingud, 2002.a. saadete toimikud kanti
arhivaalide loetelusse, arhiveeriti välissuhete osakonna mitme aasta toimikud, korrastati Eesti Raadio
pikaajalise säilitusajaga isikukontokaardid alates aastast 1944 kanti arvutisse isiklike toimikute
nimistu, otsingu võimaldamisega ka personaliosakonnale, hulgaliselt võeti vastu lühi- ja pikaajalisele
säilitamisele kuuluvaid erinevaid dokumente, koos Ringhäälingumuuseumiga valmistati ette näitus
Lasteraadio 80.

Tehnoloogia ja investeeringud
Tehnoloogilised uuendused televisioonis:
Uudiste infosüsteem viidi uuele versioonile, millega loodi eeltingimused failipõhisele
uudistetootmisele üleminekuks.
Loetud päevade jooksulloodi tehniline lahendus uudisteportaalile novosti.etv24.ee.
Koostöös etvsport.ee-ga loodi spordi teemaportaalid: suusatamine, jalgpall ja lumeinfo.
Loodi unikaalsed tehnilised lahendused mitmete suurülekannete teostamiseks:
Tartu suusamaraton, Noorte X laulu- ja tantsupidu, Eesti Vabariigi juubelipidustused.
Soetati täiendavalt kolm XDCam kaamerat, millega loobuti täielikult BetaCam lindipõhisest
kaamerastandardist. Soetati kaks AVID montaaiikompleksi, kokku on käigus seitse AVID
montaaziüksust, mis on täielikult koormatud. Käivitati montaaii videoserver. Alustati AVID-is
monteeritud saadetest digitaalsete koopiate säilitamisega. Stuudiotes täiendati efektvalguse tehnikat,
uudistestuudiosse hangiti uued kaamerad. Puidutöökoda ehitati ümber stuudioks.
Telemaja IT süsteemis võeti kasutusele kettavõrk (SAN). Kõigi salvestite käsitlemine ühe ainsa
ressursina tagab efektiivsema süsteemihalduse ja andmete varundamise. Võeti kasutusele klasterserver
lahendused Oracle andmebaasi ja e-posti teenuste teenindamiseks. Dubleeriti telemaja olulisemad
arvutivõrgukomponendid ja tulemüürid. Võeti kasutusele virtuaalvõrk (VLAN), mis ühendab Tallinna
peamajad ja vabariigisisesed korrespondentpunktid ühtseks kohtvõrguks.

Tehnoloogilised uuendused raadios:
Investeeringuprojektidest oli kõige suuremahulisem Raadio 4 tootmiskompleksi väljaehituse
lõpuleviimine, mille tulemusena töötab Raadio 4 kollektiivalates 20. juunist senisest palju
moodsamates töötingimustes.

11



Majandusaasta aruanne 2007

Soetati ja juurutati kõrgekvaliteedilise, mitmerealise helisalvestuse süsteem PYRAMIX ja
uuendati salvestusmikrofonide parki.
Tööle hakkas Essu raadioprogrammide retranslatsioonipunkt, mis parandab Rahvusringhäälingu
raadioprogrammide vastuvõtutingimusi Lääne-Virumaa põhjarannikul.
Klassikaraadio sai uue digitaalse saatepuldi ja abipuldi.

Eelarve ja selle täitmine

ERR 2007.a. tekkepõhise eelarve täitmine
Eelarve Täitmine Erinevus

TULUD KOKKU 462 355,8 436 336,3 -26019,5
Toetus riillieelarvest 429 984,2 397 186,8 -32 797,4
toetus riillieelarvest 344 436 4 344 436 4 OO
toetus õooelaenukulude katteks 5171 550,4 33,3
sihtotstarbeline toetus riillieelarvest investeerinQuteks 791607 48650,7 -305100
sihtotstarbeline toetus reservfondist 5 870 0 3 549,3 -2320,7
Projektitoetused, annetused 4512,6 5 996,9 14843
Omatulud 26964,7 30341,6 3 376,9
Aritulu 3543 792,1 437,8
Finantstulu 5400 20189 1 478,9

ITULEM 31 834,71

Eelarve

15 742,31

Täitmine

-16 092,41

Erinevus
KULUD KOKKU 430521,1 420 594,0 -9927,1
ULDKULUD JA RESERV 115541 12370,4 816,3
JUHTIMINE 92659 9 261,6 -4,3
Nõukogu 1 673,1 1 710,9 37,8
Juhatus 5541 7 5512,2 -295
Nõunikud 2051,1 2 038,5 -12,6
PROGRAMMID 66197,5 67 8152 1 617,7
Programmi Oldkulu ja reserv 12912,9 13553,1 640,2
ETV1 11 0607 11267,7 207,0
Vikerraadio 11 325,3 12200,6 875,2
Klassikaraadio 5901,1 61551 2539
Raadio 2 80636 9 170,5 1 1069
Raadio 4 10899,2 10 539,6 -359,6
Raadio Tallinn 2040 107,9 -961
Uus meedia 5830,7 4 820,8 -1 009,9
TOIMETUSED 142 433,3 143 042,7 609,4
Uudistetoimetus 41 381,2 41 296,8 -844
Raadio sDordltolmetus 1 735,4 1 010,6 -724,8
Televisiooni sDorditolmetus 186704 19721,8 1 051,4
Televisiooni tolmetused la saated 80 646,4 81 013,5 367,1
Raadioteater 2 250,6 2272,8 22,2
Kohalikud stuudiod 4712,4 4 764,4 52,0
TUGIUKSUSED 24 279 3 22 400 8 -1 878 5
Uuringutekeskus 2941,9 2 351,5 -590 4
Turundus 6251,4 4 495,8 -1 755,6
EBU ja välissuhete osakond 2 952,3 3 026,4 740
ERR Dood la tootearendus 4 025,8 4574,8 549,0
Arhiivld 6 795 9 6 844.6 48,7
ERR Raamatukoaud 231,0 234,8 3,8
ERR Muuseum 4682 2017 -266 5
Fondisalvestused 612,8 671,3 585
TOOTMIS- JA TEHNIKATALITUS 136 469,9 124409,3 -12060,6
Tootmls- ja tehnikatalituse Oldkulud & levi 59 240,9 52819,1 -6 421 8
Tootmisteenistus 36 222,5 36116,0 -106,5
Tehnoloogia arendusosakond 31197 3 272,1 152,4
Teletehnika hooldus- la remondiosakond 2 908,5 2807,4 -101,1
IT hoolduse osakond 8267,5 7 901,5 -366,0
Tehniline keskus TV 5 238 3 5 139,1 -992
Raadio saateosakond 7 277 0 70046 -272 4
Heli ülekande- ja salvestusosakond 39195 4 121,1 2016
Tehnolooala arendusDrolektld 10275,9 5 228,4 -5 047,5
ADMINISTRATSIOON 13 135,3 140138 878,5
HALDUSTALITUS 27 185,8 27280,3 94,5

Eesti Rahvusringhäälingu 2007. aasta eelarve planeeritud tulude mahuks oli 462,3 miljonit krooni.
Olulisim kõrvalekaldumine eelarve tulude osas puudutab riigieelarvest investeeringuteks ja
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arendustegevusteks saadud vahendeid, mis küll kanti 2007. aasta jooksul ERR arveldusarvele, kuid
30,5 miljoni krooni ulatuses ei ole näidatud 2007. aasta tuludena. Põhjuseks asjaolu, et
investeeringutegevus pidurdus ühinemisprotsessi tõttu ja mitmete soetuste tegemine lükkus 2008.
aastasse. Planeeritust suuremaks kujunesid saadud projektitoetused ning ka oma toodete ja teenuste
müügist saadud tulud.
Eelarve kulude osas on suurimad erinevused planeeritust samuti seotud kavandatust aeglasema
investeeringutempoga - tehnoloogia arendusprojektide eelarve sisaldab just investeeringutega seotud
kulusid ning tehnika üldkulud amortisatsiooni planeeritud soetustelt.
Programmide eelarvetes olid kavandatust suuremad kulud kaetud täiendavate tuludega, v.a Raadio 2
osas, kus ülekulu tuleb osaliselt katta järgmise perioodi eelarve kokkuhoiuga.
Uue meedia toimetuste alakulud tulenesid põhiliselt mitmetest täitmata ametikohtadest.

Personal
Eesti Rahvusringhäälingu aasta keskmine töötajate arv oli 659. Koosseisulistele töötajatele makstud
brutopalga kulu aastas (koos lisatasudega) oli 127,7 miljonit krooni. Aastal 2006 töötas Eesti Raadios
ja Eesti Televisioonis kokku keskmiselt 641 (240+398) töötajat ja koosseisulistele töötajatele makstud
brutopalga kulu aastas (koos lisatasudega) oli 100,7 miljonit krooni.

Kuni 31. maini oli Eesti Raadiol kolme- ja Eesti Televisioonil neljaliikmeline juhatus. Juhatuse
esimeeste kuutasu oli 40 tuhat krooni ning juhatuse liikmetel 36,3 tuhat krooni. Juhatuse liikmetele,
kes ei jätkanud tööd Eesti Rahvusringhäälingu juhatuses, maksti lepingu lõpetamisel kompensatsiooni
nelja kuu tasu ulatuses. Eesti Rahvusringhäälingu juhatus on viieliikmeline, juhatuse liikmete tasud
jäävad vahemikku 50 kuni 65 tuhat krooni kuus.
Kuni 8. maini oli Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni kõrgeimaks juhtimisorganiks 9-liikmeline
ringhäälingunõukogu, mille esimehe kuutasu oli 7 tuhat, aseesimehel 6,5 tuhat ja liikmetel 6 tuhat
krooni. Rahvusringhäälingu nõukogu, mis on Eesti Rahvusringhäälingu kõrgeimaks juhtimisorganiks,
on kümneliikmeline. Nõukogu esimehe kuutasu on 10,8 tuhat krooni ning liikmetel 7,2 tuhat krooni.
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RAA MA TUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aruandele

Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse liikmed deklareerivad oma vastutust ja kinnitavad, et lehekülgedel
14 kuni 32 toodud Eesti Rahvusringhäälingu 2007. a raamatupidamise aastaaruande koostamisel on
rakendatud arvestusmeetodeid, mis vastavad Eesti heale raamatupidamistavale. Aruanne kajastab Eesti
Rahvusringhäälingu finantsseisundit, rahavoogusid ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt.

Kinnitame, et Eesti Rahvusringhääling on jätkuvalt tegutsev.

Margus Allikmaa
Juhatuse esimees

Hanno Tomberg
Juhatuse liige

Urmo Männi
Juhatuse liige

Jaak Raie
Juhatuse liige

Joel Sarv
Juhatuse liige

Tallinn, 31. märts 2008
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Bilanss
(kroonides)

31.12.2007 31.12.2006 Lisa
nr.

VARAD
Käibevara

Raha ja pangakontod 50426772 33 327 044
Nõuded ostjate vastu 4027960 3215427 2
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud ja muud 8 344 573 5 048 867 4
lühiajalised nõuded
Varud 16275774 14840574 5

Käibevara kokku 79 075 079 56431 912

Põhivara
Pikaajalised ettemaksed ja finantsinvesteeringud 2247443 1 756207 6
Kinnisvarainvesteering 31 135601 45211 000 7
Materiaalne põhivara 258537206 235 340 138 8
Immateriaalne põhivara 5745713 3 784 568 9

Põhivara kokku 297 665 963 286 091 913

VARAD KOKKU 376 741 042 342 523 825

KOHUSTUSED JA NETOV ARA
Lühiajalised kohustused

Võlakohustused 8480471 11 506 330 10
Võlad ja ettemaksed 49715864 41 498041 13
Muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud 44 057 788 25614295 14
Lühiajalised eraldised 1 417 199 563 330 15

Lühiajalised kohustused kokku 103671322 79 181 996

Pikaajalised kohustused
Pikaajalised võlakohustused 16432098 25 181 640 10
Pikaajalised eraldised 2 735 223 0 15

Pikaajalised kohustused kokku 19 167321 25 181 640

KOHUSTUSED KOKKU 122 838 643 104 363 636

Netovara
Kapital 63 550 802 63 550 802
Eelmiste perioodide tulem 174609387 140 917 193
Aruandeaasta tulem 15742210 33692 194

NETOV ARA KOKKU 253 902 399 238 160 189

KOHUSTUSED JA NETOV ARA KOKKU 376741 042 342 523 825
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Tulemiaruanne
(kroonides)

2007 2006 Lisad
Tulud
Tulud riigieelarvest 396 335 624 332 925 786 16
Tulud teenuste müügist 29 677 132 27993 126 17
Muud tulud 8174210 37 161 381 17
Tulud kokku 434 186 966 398 080 293

Kulud
Programmi tootmis-, edastus- ja 359630909 314 445 114 18
arhiveerimiskulud
luhtimis- ja halduskulud 59 390 499 48 488 269 19
Muud kulud 65 341 9448
Kulud kokku 419 086 749 362 942 831

Tegevustulem 15100217 35 137 462

Finantstulud 2018980 547 629 20
Finantskulud 1 376987 1 992 897 20
Aruandeaasta tulem 15742 210 33692 194

09 0/ doorf/?
For identifleation purpo~i' only·
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Rahavoogudearuanne
(kroonides)

Rahavood majandustegevusest
Tegevustulem
Korrigeerimised:

Põhivara kulum ja väärtuse langus
Mitterahaline põhivara
sihtfinantseerimine
Kasum (kahjum) põhivara müügist ja
mahakandmisest
Kasum (kahjum) valuutakursi
muutustest
Muud korrigeerirnised

Majandustegevusega seotud nõuete muutus
Varude muutus
Majandustegevusega seotud kohustuste
muutus
Saadud intressid

Kokku rahavood majandustegevusest

Majandusaasta aruanne 2007

2007 2006 Lisa
nr.

15 100 217 35 146342

22974016 19306258 7,8,9
o -28 749 570 8

-34 006 -368 465

-6 853 -7 952 20

-48376 -10 382
-4 282 455 5767 168
-1 435200 -1458117
30 126573 27376509

1 875541 547 629
64 269 457 57 549 420

Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük

Kokku rahavood investeerimistegevusest

Rahavood rmantseerimistegevusest
Laenude tagasirnaksed
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed
Makstud intressid
Müüdud aktsiad

Kokku rahavood rmantseerimistegevusest

Rahavood kokku

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

-34547805 -15996631
524982 383965

-34022823 -15612666

-7512178 -7513761
-4 263 223 -4 398 845
-1 376905 -1 916608

5 400 0
-13 146906 -13 829 214

17099728 28107540

33 327 044 5 219 504
17099728 28107540

50 426 772 33 327 044

eP r oUXY?/J
For identifieation purpo;;t onlY'
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Netovara muutuste aruanne
(kroonides)

Kapital Eelmiste Aruande- Kokku
perioodide aasta tulem

tulem
Saldo 31.12.2005 63 550 802 17584082 4 025 258 85160142
Eelmiste perioodide tulem 0 4 025 258 -4025258 0
Aruandeaasta tulem 0 0 33692 194 33692 194
Põhivara ümberhindIus o 119 307 853 0 119307853
2006.a. (lisa 8)
Saldo 31.12.2006 63 550 802 140 917 193 33 692 194 238160189
Eelmiste perioodide 0 33692 194 -33 692 194 0
tulem
Aruandeaasta tulem 0 0 15742210 15742210
Saldo 31.12.2007 63 550 802 174 609 387 15 742 210 253 902 399

rJf): 99, CUX1?a
or identification purp~s only .
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RAAMATUPIDAMISE ARUANDE LISAD

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja
hindamisalused

Eesti Rahvusringhäälingu (lühendina ERR) 2007. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud
kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga (v.a järgmisel lõigus kirjeldatud juhul) ja
kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti
Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna
poolt väljaantud juhendid.

01. juunil 2007 moodustati Eesti rahvusringhäälingu seaduse alusel Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni
ühendamisel Eesti Rahvusringhääling. Kuna Eesti hea raamatupidamistava taolisi juhtumeid ei käsitle,
siis on juhtkond otsustanud ühinemise kajastamisel lähtuda rahvusvahelistest finantsaruandluse
standarditest (IFRS), mille kohaselt rakendatakse antud juhtumi korral pooling-of-interest meetodit.
Pooling-of-interest meetodi järgi kajastati ühendatavate asutuste varad ja kohustused ühendamise
hetkel vastavalt nende bilansilistele väärtustele. Tulemiaruande puhul on aastaaruandes esitatud
andmed terve majandusaasta kohta. Võrdlusandmed on esitatud selliselt nagu oleks asutused kogu aeg
olnud ühendatud. Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio omavahelised tehingud on elimineeritud.

Alljärgnevalt on esitatud Eesti Rahvusringhäälingu algbilanss sisuga 01.06.2007 ja 31.12.2007
lõppenud 7-kuulise perioodi tulemiaruanne.

Bilanss
(kroonides)

01.06.2007
Varad
Käibevara 58 106797
Põhivara 294729816
Varad kokku 352 836 613

Kohustused .ja netovara
Lühiajalised kohustused 73 224 042
Pikaajalised kohustused 24912570
Kohustused kokku 98 136 612
Kapital 63 550802
Eelmiste perioodide tulem 191 149 199
Netovara kokku 254700001
Kohustused ,ja netovara kokku 352 836 613

Tulemiaruanne

~ 'd t'~' .~/or I en IJIcatlonPUrp~s ~y
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(kroonides)
01.06.2007 -
31.12.2007

Tulud 241 095 183
Kulud 242 458 409
Te~evustulem -1363226

Finantstulud 1 308 458
Finantskulud 742 834
7 kuu tulem -797 602
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Tulenevalt Eesti Rahvusringhäälingu põhitegevusest ei sobi EV raamatupidamise seaduse lisades
toodud tootmis- ja äriettevõtetele mõeldud kasumiaruande skeemid Eesti Rahvusringhäälingu
majandustegevuse õigeks ja õiglaseks kajastamiseks, ning tuginedes raamatupidamise seaduse §18
lõige 4-le, on juhtkond koostanud ettevõtte tegevusega sobiva tulemiaruande skeemi.

Aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ia raha ekvivalendid
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha Ja
arvelduskontode jääke.

Nõuded ostiate vastu
Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus mnnus
vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõudeid ostjate vastu on bilansis hinnatud lähtuvalt summade laekumise tõenäosusest. Seejuures
hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni
kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt
laekuva summani. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt
laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Muud nõuded
Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud
soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende
nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse
bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Varud
Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude soetamise või tootmisega seotud
otsestest ja kaudsetest väljaminekutest, milleta varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses,
sealhulgas otsesed veokulud, mittetagastatavad maksud ning tootmisväljaminekud.

Lõpetamata toodang
ERR poolt tootmises oleva müügiks toodetud audiovisuaalse toodangu kulud võetakse arvele
lõpetamata toodanguna. Toodangu valmimisel kajastatakse tehtud kulud valmistoodanguna.

Valmistoodang
Müügiks toodetud audiovisuaalsed tooted (VHS-id, DVD-d, CD-d) kajastatakse bilansireal
"Valmistoodang" tootmisomahinnas.

Hankefilmide litsentside varu
Ostetud hankeprogramm kantakse kuludesse vastavalt litsentsilepingus ette nähtud kordade arvule ja
litsentsilepingu kehtivusajale: peale esmaesitust 50% ja peale korduse eetrisolekut 50%.
Litsentsilepingu kehtivusaja ületanud ja eetris olemata hankeprogramm kantakse kuludesse.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto
realiseerimismaksumus. Bilansis on varude hindamisel kasutatud FIFO meetodit.

Pikaaialised ettemaksed
Pikaajaliste ettemaksetena on kajastatud järgnevate perioodide ülekandeõiguste ettemaksed.
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Kinnisvarainvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ettevõte hoiab
renditulu teenimiseks ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse
bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid
tehingutasusid. Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid soetusmaksumuses, millest on maha
arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud allahindlused väärtuse langusest.
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale
kinnisvarainvesteeringu objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Juhul kui
kinnisvarainvesteeringu 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 amortisatsiooninormid. Ettevõtte
kinnisvarainvesteeringutele rakendatav amortisatsioonimäärade vahemik on 2-10% aastas.
Hilisemad kulutused on lisatud kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusele juhul, kui on tõenäoline,
et ettevõte saab seoses kulutustega tulevikus majanduslikku kasu ning kulutuste soetusmaksumust on
võimalik usaldusväärselt mõõta. Muud hilisemad kulutused (näiteks remont, hooldus) on kajastatud
aruandeperioodi kuludes. Juhul, kui kinnisvarainvesteeringu objektil vahetatakse välja mõni
komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti soetusmaksumusele ning asendatava
komponendi jääkmaksumus kantakse bilansist maha.

Materiaalne põhivara
Põhivaraks loetakse ERR enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta
ja maksumusega alates 30 000 kroonist. Varad, mille kasulik tööiga on üle I aasta, kuid mille
soetusmaksumus on alla 30 000 krooni, kantakse vara soetamise hetkel 100% kulusse. Kuludesse
kantud väheväärtusliku inventari üle, soetusmaksumusega 3 000 - 30 000 krooni, peetakse arvestust
bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja
otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -
asukohta. Põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja
võimalikud vara väärtusest tulenevad allahindlused, välja arvatud maa ja ehitised, mida kajastatakse
ümberhinnatud väärtuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Tulenevalt riigi
raamatupidamise üldeeskirja nõuetest ei kapitaliseerita alates 2004. aastast materiaalse põhivara
soetusmaksumusse mittetagastatavat käibemaksu, vaid kajastatakse see aruandeperioodi kuludes.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud, mis vastavad põhivara kriteeriumitele,
kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Muid hooldus- ja remondikulusid kajastatakse kuluna nende
toimumise momendil.

Kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad
kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ja
määratakse iga komponendi amortisatsiooninorm selle kasuliku eluea alusel.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale
põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsiooni hakatakse arvestama
põhivara arvelevõtmise kuust. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:
Ehitised ja rajatised 2-12,5%
Tootmisseadmed 10-33%
Muu inventar 10-20%
Maad ei amortiseerita.

mOY:daO~
For identifleatian purpase only

s!l ERNST &l'( NG
21



Majandusaasta aruanne 2007

Immateriaalne põhivara
Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja
otseselt soetamisega seotud kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema
soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest
tulenevad allahindlused. Tulenevalt riigi raamatupidamise üldeeskirja nõuetest ei kapitaliseerita alates
2004. aastast materiaalse põhivara soetusmaksumusse mittetagastatavat käibemaksu, vaid kajastatakse
perioodikuludes.

Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäärad
aastas immateriaalsele põhivaraIe on järgmised:
Arenguväljaminekud 25%
Ostetud litsentsid, kaubamärgid jne. 20%
Asutamis- ja uurimisväljaminekuid ei kapitaliseerita.

Müügiootel põhivara
Materiaalse ja immateriaalse põhivara objektid klassifitseeritakse bilansis ümber müügiootel
põhivaraks hetkel, kui esineb tõenäosus, et varaobjekt müüakse 12 kuu jooksul ning varaobjekt on
kohe müügivalmis. Müügiootel põhivara kajastatakse bilansilises jääkmaksumuses või õiglases
väärtuses (miinus müügikulutused), sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Finantskohustused
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised
võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab 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 finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad
algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades
järgnevatel perioodidel kohustusteit intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates
bilansikuupäevast või ettevõttel pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12
kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul
bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande
kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida
laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Tuletisinstrumendid
ERR kasutab tuletisinstrumentidest intressimäära swap-i katmaks intressimääraga seotud riske.
Selliseid tuletisinstrumente kajastatakse algselt tema õiglases väärtuses lepingu sõlmimise kuupäeval
ja hiljem hinnatakse ümber vastavalt instrumendi õiglase väärtuse muutusele. Kui õiglane väärtus on
positiivne, kajastatakse tuletisinstrument varana, kui aga negatiivne, siis kohustusena.

Tuletisinstrumendi õiglase väärtuse muutusest tekkivad kasumid ja kahjumid kajastatakse
aruandeperioodi tulemiaruandes, v.a selliste tuletisinstrumentide kasumid ja kahjumid, mis
kvalifitseeruvad riskimaandamise eesmärgil soetatud instrumentide kajastamise erireegli (hedge
accounting) alla. Viimaseid aruandeperioodil ja ka võrdlusperioodil ei ole olnud.

Intressimäära swap-i õiglase väärtuse määramisel kasutatakse välisekspertide hinnanguid.
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Rendiarvestus
Kapitalirendina kajastatakse selliseid renditehinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiga
seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Kõiki ülejäänud renditehinguid kajastatakse
kasutusrendina.

Kapitalirendi tingimustel soetatud vara kajastatakse rentniku bilansis miinimumrendimaksete
nüüdisväärtuses. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse
vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, 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 puhul kajastab renditavat vara oma bilansis rendileandja. Kasutusrendi maksed
kajastatakse rendiperioodi jooksullineaarselt rendileandja poolt tuluna ning rentniku poolt kuluna.

Sihtfinantseerimine
Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille
kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel
perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi,
kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata
tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele
ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse
aruandes eraldiste või tingimuslike kohustustena.

Põhivarade sihtfinantseerimisel võetakse sihtfinantseerimisega soetatud varaobjekt bilansis arvele
soetusmaksumuses ning sihtfinantseerimise summat kajastatakse selle põhivara saamise perioodis
tuIuna.

Välisvaluutas toimunud tehingute kaiastamine
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval
ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused
hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga
valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on tulemiaruandes
kajastatud periooditulu või -kuluna.

Tulude arvestus
Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud
üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuse müügist
kajastatakse teenuse osutamisel.

Eraldised ia tingimuslikud kohustused
Bilansis kajastatakse eraldisena aruandeperioodil või eelnevatel perioodidel tekkinud ettevõtte
kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline alus, mis nõuab varast loobumist ja mille maksumust
saab usaldusväärselt määrata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud.
Eraldiste hindamisel lähtutakse juhatuse hinnangust, kogemustest ja vajadusel ka sõltumatute
ekspertide hinnangutest.

Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda
kohustusteks, kuid mille realiseerumise tõenäosus on alla 50%, on avalikustatud raamatupidamise
aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena.
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Bilansipäevaiärgsed sündmused
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud,
mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2007 ja aruande koostamispäeva, 31.03.2008 vahel, kuid on
seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis
oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaaruandes
avalikustatud.

Rahavoogude aruanne
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille puhul on majandustegevuse rahavoogude
leidmiseks korrigeeritud tegevustulemit, elimineerides mitterahaliste tehingute, investeerimis- ja
finantseerimistehingute mõju ja majandustegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste
sa1dode muutused.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

Ostjate tasumata summad
Ebatõenäoliselt laekuvad summad
Kokku nõuded ostjate vastu

Ebatõenäoliselt laekuvate summade liikumine:

Ebatõenäoliselt laekuvad summad perioodi alguses
Ebatõenäoliselt laekuvate summade laekumine
Perioodi jooksul ebatõenäoliseks kantud summad
Perioodi jooksullootusetuks kantud summad
Ebatõenäoliselt laekuvad summad perioodi lõpus

Lisa 3 Maksud

31.12.2007
4 027 960

o
4 027 960

31.12.2007
-49 183
56 708

-314325
306 800

o

31.12.2006
3264610

-49 183
3215427

31.12.2006
-116806

80 576
-45 763
32810

-49 183

Maksuliik

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Sotsiaalmaks
Üksikisiku tulumaks
Käibemaks
Kohustuslik
kogumispensioni makse
Litsentsitasude tulumaks
Töötuskindlustus
Erisoodustuse tulumaks
Kokku

31.12.2007 31.12.2006
Ettemaks ja Maksuvõlg Ettemaks ja Maksuvõlg
tagasinõue tagasinõue

206 108 0 39800 0

0 8900241 0 7 755 708
0 4 922 029 0 4447626
0 1 613 307 0 558 221
0 369 875 0 303 596

0 204 439 0 90 900
0 192 226 0 161 518
0 146739 0 183 371

206108 16348856 39 800 13 500 940
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Lisa 4 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud ja muud lühiajalised nõuded

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud
Muud lühiajalised nõuded
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded
Viitlaekumised
Tuletisinstrumendid
Kokku ettemakstud tulevaste perioodide kulud
ja muud lühiajalised nõuded

31.12.2007
5484219
2451 538

206 108
128527
74 181

8 344 573

31.12.2006 Lisa nr
2 297 982
2 636 358

39 800 3
74 727

o
5 048 867

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud seisuga 31.12.2007 sisaldavad ettemakseid 2008.a
laskesuusatamise MM ja Pekingi GM spordiülekannete eest kokku 3 400 621 krooni (31.12.2006
sisaldavad ettemakseid 2007. a kergejõustiku MM, laskesuusatamise MM, suusatamise MMja
korvpalli EM spordiülekannete eest kokku 621 784 krooni).

Lisa 5 Varud

Hankefilmide litsentside varu
Valmistoodang
Ettemaks hankijatele
Tooraine ja materjal
Kokku varud

31.12.2007
11791760
2 080 253
1 841 190

562 571
16 275 774

31.12.2006
11 388 988
2 142412

660 463
648 711

14 840 574

Lisa 6 Pikaajalised ettemaksed ja finantsinvesteeringud

31.12.2007 31.12.2006
Pikaajalised ettemaksed 2 247 443 1 753 207
Muud aktsiad ja osakud 0 3 000
Kokku pikaajalised imantsinvesteeringud 2 247 443 1 756 207

Seisuga 31.12.2007 on pikaajaliste ettemaksetena kajastatud OM 2010 ja 2012, jalgpalli MM 2010
ning suusatamise MM 2011 edastamisõigused (seisuga 31.12.2006 GM 2008, 2010 ja 2012, jalgpalli
MM 2010 ning suusatamise MM 2011 edastamisõigused).

Muude aktsiate ja osakutena on kajastatud osaühingu Haridusrneedia osad nimiväärtusega 3000 krooni
(7,5% osalus). 2007.a. lõpetati osalus osaühingus Haridusrneedia ning osalus võõrandati.

Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud

Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Kinnisvarainvesteeringuteit teenitud renditulu
Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud
Netotulu kinnisvarainvesteeringute rentimisest

31.12.2007 31.12.2006
31 462 016 45 211 000

-326415 0
31 135 601 45211 000

2007 2006
3 532 577 3210538
1 757 911 1 988 889
1 774666 1 221 649

Informatsioon kinnisvarainvesteeringute põhivaraks klassifitseerimise kohta on toodud lisas 8.
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Lisa 8 Materiaalne põhivara

Maa ja
ehitised

Masinad ja
seadmed

Muu Ettemaks Kokku
inventar ja p/v eest
sisseseade

-153 190 -16969647
220977512 206952468

-17070048 -151473377

-21199 151 -140688831

-20067523 -151940839

Soetusmaksumus 31.12.2005
Ettemaks põhivara eest
Soetamine
Mitterahaline p/v
sihtfinantseerimine
Ümberhindl us
Ümberklassifitseerimine
kinnisvarainvesteeringuteks
Müük ja mahakandmine
Soetusmaksumus 31.12.2006
Ettemaks põhivara eest
Soetamine
Ümberklassititseerimine
kinnisvarainvesteeringutest
(lisa 7)
Müük ja mahakandmine
Soetusmaksumus 31.12.2007

Akumuleeritud kulum
31.12.2005
Arvestatud kulum
Müüdud ja mahakantud
põhivara kulum
ÜmberhindIuse käigus
elimineeritud kulum
Ümberklassititseeritud põhivara
kulum
Akumuleeritud kulum
31.12.2006
Arvestatud kulum
Müüdud ja mahakantud
põhivara kulum
Akumuleeritud kulum
31.12.2007

99 586 732
o

490 179
28 749 570

112 817 794
-37098915

-976512
203 568 848

o
3 812870

13 748 984

-2 223 565
969 954

6 490 058

-1 106880

-3 110 767
113 292

186541311
o

12850348
o

o
o

-4293392
195 098 267

o
28 823 848

o

-15074230
4 289 684

o

o

-17033437
16565975

8 367 591
o

81 590
o

o
o

-153058
8 296 123

o
644 919

o

-988 097
7 952 945

-5 423 342

-573411
147 824

o

o

-5 848 929

-567 825
940 690

-5 476 064

475 284
2 548 332
-254 362

o

o
o

o
2 769 254

351 935
-2 982 482

o

o
138 707

o

o
o

o

o

o

o
o

o

294 970 918
2 548 332

13 167755
28 749 570

112817794
-37098915

-5 422 962
409 732 492

351 935
30299 155
13748984

-18 110934
436 021 632

-167311 788

-17 871 206
5 407 462

6 490 058

-1 106880

-174392354

-20712029
17619957

-177484426

Jääkmaksumus 31.12.2006
Jääkmaksumus 31.12.2007

186498800
200 909 989

43 624 890
55011 629

2 447 194 2 769 254
2 476 881 138 707

235 340 138
258 537 206

26

Informatsioon kapitalirendi tingimustel renditud ja laenude tagatiseks panditud varade kohta on toodud
lisades 10 ja 11.
Riigikogu majanduskomisjoni 7. novembri 2006. a otsusega nr 39-RV võõrandas EV
Kaitseministeerium tasuta Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio kaasomandisse kinnistu Tallinnas Tuisu
tänav 21, mis on ERR bilansis arvel summas 28749570 krooni.

rOY~or~~
For identification~'J~niy
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Majandusaasta aruanne 2007

Vastavalt riigi raamatupidamise üldeeskirja §45 viidi seisuga 31.12.2006 läbi Gonsiori 21 ja
Kreutzwaldi 14 kinnistute ümberhindIus. ÜmberhindIuse aluseks võeti Simus Kinnisvaralt tellitud
eksperthinnangud, mis määravad nimetatud kinnistute turuväärtuse seisuga 09.01.2007.
Eksperthinnangu kohaselt on Gonsiori 21 kinnistu väärtus 45 miljonit, s.h. maa väärtus 21,8 ja hoone
väärtus 23,2 miljonit krooni. Kreutzwaldi 14 kinnistu väärtuseks hinnati 110 miljonit, s.h. maa väärtus
51,4 ja hoone väärtus 58,6 miljonit krooni. ÜmberhindIuse käigus koondati kummagi hoonega
kohtkindlalt seotud põhivaraüksused, elimineeriti nende senised soetamismaksumused ning
akumuleeritud kulum ja võeti varad arvele nende õiglases väärtuses. ÜmberhindIuse tulemusena
suurenes põhivara soetusmaksumus 112 817 794 krooni, akumuleeritud kulum vähenes 6 490 059
krooni ning eelmiste perioodide jaotamata kasum suurenes 119 307 853 krooni.

Lisa 9 Immateriaalne põhivara

Tarkvara

Soetusmaksumus 31.12.2005
Soetamine
Soetusmaksumus 31.12.2006
Soetamine
Mahakandmine
Soetusmaksumus 31.12.2007

Akumuleeritud kulum 31.12.2005
Arvestatud kulum
Akumuleeritud kulum 31.12.2006
Arvestatud kulum
Mahakantud immateriaalse põhivara kulum
Akumuleeritud kulum 31.12.2007

Jääkväärtus 31.12.2006
Jääkväärtus 31.12.2007

7 028 214
280543

7 308 757
3 896715
-350 344

10 855 128

-2 089 137
-1 435052
-3524189
-1 935570

350 344
-5 109415

3 784 568
5 745 713

07CJ~~/?~/2
For identificatio;;;or;;r; only
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Lisa 10 Pikaajalised võlakohustused

31.12.2007
Laenu sh. sh. Makse- Intressimäär Lisa
saldo pikaajaline lühiajaline tähtaeg nr.

osa osa
Liisingkohustused 1 514662 546 603 968 059 2010 3,8 -7,2% 11
Pikaajaline laen * 23397907 15885495 7512412 2011 3,1%, 5,55%
KOKKU 24 912 569 16432 098 8 480 471

31.12.2006
Laenu sh. sh. Makse- Intressimäär Lisa
saldo pikaajaline lühiajaline tähtaeg nr.

osa osa
Liisingkohustused 5 777 885 1 783 756 3994 129 2010 3,8 - 5,8% 11
Pikaajaline laen 30910085 23 397 884 7512201 2011 3,1%, 4,98%
KOKKU 36 687 970 25 181 640 11506330

Seisuga 31.12.2006 pikaajalisest võlasummast 16023 384 krooni alusvaluuta on EUR (31.12.2006
pikaajalisest võlasummast 21 077 388 krooni alusvaluuta on EUR).

2006. a tikseeriti pikaajalise laenusumma 15 082 210 krooni intressi laenu tähtaja lõpuni kasutades
swap tehingut. Fikseeritud intressimääraks kujunes 4,13% aastas.

* laenusumma 15 082 210 krooni (2006. a 19 195 273 krooni) tagatiseks on Eesti Vabariigi
garanteerimisleping nr. 2261 09.08.2001 (Riigikogu 13.06.2001 otsus).

* laenusumma 7374523 krooni (2006. a 9832697 krooni) tagatiseks on panditud riigieelarvest
seadusega eraldatud või eraIdatavad varadja nendest tulenevad õigused (Varalise õiguse pandileping
nr. 99-006827-ÕP 24.08.1999).

* laenusumma 941 174 krooni (2006. a 1 882 115 krooni) tagatiseks on hüpoteek kinnistule asukohaga
Tallinnas Gonsiori 21. Võlakohustuse alusvaluuta on EUR.

010Y'-~~
For identifleation purpose only
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Lisa 11 Kapitalirent

Eesti Rahvusringhääling rendib kapitalirendi tingimustel televisioonitehnikat (masinad ja seadmed)

Soetusmaksumus 31.12.2007
(Soetusmaksumus 31.12.2006)

Aruandeperioodi kulum
(2006. a. kulum)

Jääkväärtus 31.12.2007
(Jääkväärtus 31.12.2006)

Kapitalirendi võlgnevus
sh. maksetähtajaga kuni 1 aasta

1-5 aastat

Keskmine intressimäär
Aruandeperioodi maksed
Aruandeperioodi intressikulu

Lisa 12 Kasutusrent

5626442
(34980914)

984 222
(2 056 308)

2 069 056
(5 121 127)

31.12.2007
1 514662

968 059
546 603

2007.a.
3,8 - 5,3%
4 263 223

145644

31.12.2006
5 777 885
3994 129
1 783 756

2006.a.
3,8 - 5,3%
4 398 845

405 779

Lisa nr.
10

ERR-is renditakse kasutusrenditingimuse1 autosid. 2007. a rendikulu oli kokku 757 876 (2006. a 645
849) krooni. Kehtivate rendilepingute lõpetamiselolulisi kohustusi ei teki.

Lisa 13 Võlad ja ettemaksed

Võlad töövõtjatele
Maksuvõlad
Võlad hankijatele
Muud viitvõlad
Saadud ettemaksed
Intressivõlad
Tuletisinstrumendid
Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2007
16397 592
16348856
16 106613

277 365
574349

11 089
o

49 715 864

31.12.2006
12 148872
13 500940
14285027
1 478 484

o
17 860
66 858

41 498041

Lisa nr

3

rOtt. OV02C0?~
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Lisa 14 Tulevaste perioodide ettemakstud tulud

Ette laekunud tegevuskulude sihtfinantseerimine
Ette laekunud põhivara sihtfinantseerimine
Muud ette laekunud tulevaste perioodide tulud
Kokku tulevaste perioodide ettemakstud tulud

31.12.2007
34189638
9635 838

232312
44 057 788

31.12.2006
6924258

18486056
203 981

25 614 295

2007. a lõpus eraldati lisaeelarvest 10 miljonit krooni teise telekanali ettevalmistusteks. 2008.a jätkub
venekeelse uudisteportaali arendamine. Põhivarade sihtfinantseerimiseks jäi kasutamata 9,6 miljonit
krooni ja investeeringutega seotud kulutusteks 20 miljonit krooni.

2006. aasta eelarvega eraldati ETV -le põhivara sihtfinantseerimiseks 13 500 tuh. krooni. Antud summa
oli planeeritud kasutada eelkõige riigigarantiiga laenuga soetatava põhivara kulude katmiseks.
Laenusummaks oli planeeritud 26 600 tuh. krooni.
Tegelikkuses eraldas riik riigigarantii andmise asemel ETV -le riigi 2006. aasta lisaeelarvest detsembris
2006. aastal täiendavalt 20000 tuh. krooni põhivara sihtfinantseerimiseks.
Selgusetus investeeringute rahastamise küsimustes kuni novembrini 2006. a tingis sihtfinantseerimise
summade kasutamise lükkumise 2007. aastasse.

Lisa 15 Eraldised

Eesti Rahvusringhäälingu peamiseks väärtuseks on tema töötajad. ERRja ametiliidud leppisid kokku,
et ERR-s pikaajaliselt töötanud töötajad, kes lähevad ERR-ist pensionile saavad kuni 6 kuu ulatuses
lahkumishüvitist. Lähtuvalt kollektiivlepingu tingimustest otsustas Eesti Rahvusringhäälingu juhatus
moodustada 2007. a reservi kokku summas 4082422 krooni, millest lühiajaline osa on 1 347 199
krooni. Pensionireserv moodustatakse töötaja eeldatava pensionilemineku kuupäevale eelneva kolme
aasta jooksul jooksvalt. Reservi suuruse aluseks olevad hinnangud vaatab juhatus üle igal bilansipäeval
ning vajadusel tehakse vastavad korrigeerimised.

2007. a lisati reservi juhatuse otsusega pooleliolevate kohtuvaidlustega seonduvate kulude katteks 70
000 krooni.

Lisa 16 Tulud riigieelarvest

Toetus tegevuskuludeks
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Sihtfinantseerimine põhivara soetusteks
Sihtfinantseerimine õppelaenude katteks
Kokku

2007
344 436 400

15483751
35850219

565 254
396 335 624

2006
322 326 400

7061 400
3013 944

524 042
332 925 786

ma:~U
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ä!.J ERNST&YOUNG
30



Majandusaasta aruanne 2007

Lisa 17 Tulud teenuste müügist ning muud tulud

Eesti Vabariik
Välisriigid
Kokku

Teenuste müügitulud jagunevad geograafiliste piirkondade lõikes:
2007

26 193230
3 483 902

29 677 132

ning tegevusalade lõikes:

2006
24009896
3 983 230

27 993 126

Tootmisteenus
Koostööprojektid
ERR toodangu ja arhiivimaterjali müük
Eetriaja müük
Hoone üüritulu
Muud teenused
Kokku

Muude tulude jagunemine

Mitterahaline põhivara sihtfinantseerimine
Projektikulude sihtfinantseerimine
Tulud põhivara müügist
Muud tulud
Kokku

2007
6782 154
5 570 132
7 425 852
2721 427
5 969 646
1 207921

29 677 132

2007
o

6 278 570
111 182

1 784 458
8174210

2006
7 362 660
3 861 589
7 278 108
2 661 93 1
5847282

981 556
27 993 126

2006
28749570
6 187347

285 184
1 939 280

37 161 381

Lisa nr
8

Lisa 18 Programmi tootmis-, edastus- ja arhiveerimiskulud

Kululiik
Tööjõukulu
Programmi levitamiskulu
Hankekulu
Mittetagastatav käibemaks
Põhivahendite amortisatsioon
Autoritasud
Muude teenuste kulu
Tootmis-tehniline kulu
Lähetuskulu
Turundus- ja reklaamikulu
TranspordikuI u
Lavastuskulu
Informatsiooni ost
Salvestuskulu
Sidekulu
Ruumide üüri- ja turvateenuse kulu
Kokku

2007
164735964
43 504 509
30 179540
26 158964
19243340
19229562
15742813
11196346
6 194943
5 450 450
5 289 595
3 605 954
2944841
2 537 925
2215315
1 400847

359 630 909

2006
131 804 402
44 892 989
31 724550
20 444 873
16530262
18356619
17 793 157
7 688 949
5 100610
4 409 722
4751 055
1 902 597
2 985 040
2 873 349
2154203
1 032 736

314445 114

~~~
§JJ ERNST& YOUNG
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Lisa 19 Juhtimis- ja halduskulud

Kululiik
Tööjõukulu
Muu halduskulu
Kommunaalteenused ning hoone remont
Põhivahendite amortisatsioon
Kokku

Lisa 20 Finantstulud ja -kulud

Finantstulud

Intressid
Intressid tuletisinstrumentidelt
Muude aktsiate müügitulu
Kokku

Finantskulud

Intressid
Valuutakursi kasumid ja kahjumid
Kokku

2007
32 889 050
Il 131 262
11639512
3 730675

59 390 499

2007
1 875541

141 039
2400

2 018 980

2007
1 370 134

6853
1376987

2006
29 309 745

8 542 769
7859759
2 775 996

48 488 269

2006
547629

o
o

547 629

2006
1 984 945

7952
1 992 897

Majandusaasta aruanne 2007

Väheväärtuslik vara
Lavastuse rekvisiidid
Kokku

Lisa 21 Bilansivälised varad ja kohustused

Bilansiväliselt on arvele võetud varad, mida inventeeritakse koos aastainventuuriga.
31.12.2007 31.12.2006
20097862 15385376

1 177 494 1 289 835
21 275356 16675211

ERR-il on spordiülekannete TV-õiguste ostmisega seotud pikaajalisi kohustusi seisuga 31.12.2007
16,5 miljoni krooni ulatuses (seisuga 31.12.2006 11,6 miljonit krooni).

Kasutusrendilepingutega renditud sõiduautode kohta vt. Lisa Il.

Lisa 22 Tehingud seotud osapooltega

Eesti Rahvusringhäälingujuhatuse liikmetele arvestati aruandeaastal tasu koos sotsiaalmaksuga 4,750
miljonit krooni ja maksti teenistuslepingu lõppemisel hüvitist koos sotsiaalmaksuga 1,207 miljonit
krooni (2006. a tasu 4,152 miljonit krooni).

Rahvusringhäälingu nõukogu liikmetele arvestati tasu koos sotsiaalmaksuga 1 077 446 krooni (2006.a.
Ringhäälingunõukogu tasu 885 780 krooni).
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Rahvusringhäälingu nõuliOgllle

• Ernst & Young Baltic AS
Rävala pst 4
10143 Tallinn
Eesti
Tel.+3726114610
Faks + 372 6 114 (,11
Tallinn@ee.ey.co!TI
www.ey.com/ee

Ariregistri kood 10877299
KMKR: EE100770654

SÕLTUMATU AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

• Ernst & Young Baltic AS
Rävala pst 4
10143 Tallinn
Estonia
Tel. + 372 6 114 610
Fax+3726114611
Tallinn@ee.ey.co!TI
www.ey.co!TI/ee

Registry code 10877299
VAT payer code EE] 00770654

Oleme allditeerinud Eesti Rahvusringhäälingu raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember
2007 ning eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kasumiaruannet, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude
aruannet, aastaaruande koostamisel kasutatud peamiste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid.
Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne on lisatud meie poolt identifitseerituna käesolevale järeldusotsusele.

Juhatuse kohustused raall/atupidall/ise aastaart/al/de osas

Juhatuse kohustuseks on raamatupidamise aastaaruande koostamine ning õiglane esitamine kooskõlas Eesti hea
raamatupidamistava nõuetega. Selle kohustuse hulka kuulub asjakohase sisekontrollisüsteemi kujundamine ja töös
hoidmine, mis tagab raamatupidamise aastaaruande korrektse koostamise ja esitamise ilma pettustest või vigadest
tulenevate oluliste väärkajastamisteta, asjakohaste arvestuspõhimõtete valimine ja rakendamine ning antud tingimustes
põhjendatud raamatupidamislike hinnangute tegemine.

Audiitori kohustused

Meie kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas
rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega. Need standardid nõuavad, et me oleme vastavuses eetikanõuetega ning et me
planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindlustunde, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi
väärkajastam isi.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi
tõendusmaterjali kogumiseks vajalike protseduuride läbiviimist.· Nende protseduuride hulk ja sisu sõltuvad audiitori
otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest
tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride kavandamiseks võtab audiitor nende riskihinnangute
tegemisel arvesse õige ja õiglase raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ja esitamiseks juurutatud
sisekontrollisüsteemi, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab ka
kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasuse, juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute põhjendatuse ja
raamatupidamise aastaaruande Üldise esituslaadi hindamist.

Usume, et kogutud auditi tõendusmatetjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.

Arvall/us

Meie arvates k~jastab lisatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Eesti Rahvusringhäälingu
finantsseisundit seisuga 31. detsember 2007 ning sellel kuupäevallõppenud m~jandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid
kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Arvall/ust II/ittemõjlllavad asjaolud

Tegemata märkust meie arvamuses juhime tähelepanu lisale I, kus on kit:jeldatud Eesti Rahvusringhäälingu asutamisel
I. juunil 2007 toimunud Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio ühendamise kajastamisel rakendatud arvestuspõhimõtteid.

Hanno L" dpere
Ernst & ung Baltic AS

cl1/a.r-~
Eneken Napa
Vannutatud audiitor

A Member of Ernst & Young Global

mailto:Tallinn@ee.ey.co!TI
http://www.ey.com/ee
mailto:Tallinn@ee.ey.co!TI
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RAHVUSRINGHÄÄLINGU NÕUKOGU ALLKIRJAD
Eesti Rahvusringhäälingu 2007. a. majandusaasta aruandele

Kiidame heaks Eesti Rahvusringhäälingu 2007. a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatudjuhatuse
poolt 31. märtsil 2008 ning auditeeritud Ernst & Young Baltic AS poolt.

..................................... ······1···· .
Andres Herkel
Rahvusringhäälingu nõukogu liige

Peeter Kr~ erg
Rahvusnnghäälingu nõukogu liige

Maret Merisaar
Rahvusringhäälingu nõukogu liige

Rain Tamm
Rahvusringhäälingu nõukogu liige

Ela Tomson
Rahvusringhäälingu nõ

Marika Tuus
Rahvusringhäälingu nõukogu liige
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