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TEGEVUSARUANNE 

 

Juhatuse hinnangul oli 2010. aasta Eesti Rahvusringhäälingule rahuliku arenemise ja olemasolevate 
positsioonide kinnistumise aasta. Raadio- ja teleprogrammidesse lisandus uusi saateid ning 
teemasid, Internetis alustati oma ingliskeelse veebilehega ning oluliselt kasvas venekeelsete 
veebiuudiste maht. ETV programm täienes uue majandusteemalise saatega “Kapital” ja ETV2 
alustas kultuuriinimesi rõõmustava debattsaatega “Jüri Üdi klubi”. Vikerraadio saatekavasse 
lisandusid samuti mitu uut kultuurisaadet ning Raadio 4 laiendas erinevatele rahvusgruppidele 
suunatud saadete loetelu. Klassikaraadio suurendas kuulajaskonda ja Raadio 2 oma rolli Eesti 
uuema muusika vahendajana. Koostöö raadio- ja teleinimeste vahel süvenes ning osalt tänu 
sellele, aga mitte ainult, kasvas rahvusringhäälingu roll ühiskonnale oluliste teemade sõnastamisel 
ning arutelude hoidmisel. 

Kõik see päädis 2010. aasta lõpus läbi viidud elanikkonna meediateemalise küsitluse andmeil 
sellega, et Eesti Rahvusringhäälingut usaldas 80% Eesti elanikest. Sellega asetus rahvusringhääling 
usaldusväärseimate institutsioonide loetelu tippu - Eesti Panga, Politsei- ja Piirivalveameti kõrvale. 

Sama küsitluse andmeil on vähemalt ühe rahvusringhäälingu raadio- või teleprogrammiga igal 
nädalal kontaktis 83% Eesti elanikest vanuses 15-74 aastat. Kui lisada väikesed lapsed, kes kuulavad 
ja vaatavad lastesaateid ning vanemad inimesed kui 74 aastat, kes samuti moodustavad olulise osa 
auditooriumist, võime suure tõenäosusega öelda, et on jäänud ainult suhteliselt väike grupp 
inimesi, alla 10% elanikest, kes erinevatel põhjustel ei huvitu rahvusringhäälingu saadetest või 
veebikülgedel pakutavast. 

2010. aasta teises pooles täitus ka oluline arengukavas püstitatud eesmärk – rahvusringhääling 
avas korrespondendipunkti Võrus. Aastaid on liigutud selles suunas, et oleks olemas kõiki Eesti 
piirkondi kattev korrespondendipunktide võrk. Nüüd võib tõesti öelda, et rahvusringhääling on 
kohal Värskast Sõrveni ja Valgast Narvani. 

2010. aasta tõi rahvusringhäälingule ka rahvusvahelist tunnustust ja võib öelda, et see oli 
Raadioteatrile ajaloo edukaim aasta. 23. oktoobril kuulutati Berliinis Euroopa mainekaimal 
meediafestivalil Prix Europa kuuldemängude kategoorias parimaks Andres Noormetsa 
kuuldemäng “Vaikus ja karjed”. Kuuldemängu tekst oli ühtlasi ka Eesti teatri 2010. aasta auhindade 
nominent parima algupärandina ja rahvusringhäälingu kollektiiv ise tunnistas kuuldemängu 
“Vaikus ja karjed” organisatsiooni aasta parimaks projektiks. 

Lavastuslike saadete toimetusel valmis draamasari “Klass: elu pärast”, mille teleesitus 2010. aasta 
sügishooajal tekitas oma aktuaalsete ja valusate teemapüstitustega ühiskonnas rohkesti 
vastukaja. Väga suure tähelepanu pälvis ka meelelahutussaadete toimetuse eestvedamisel 
valminud sari “Riigimehed”. Poliitikuid ja poliitilist elu tugevalt kritiseerinud ning seetõttu laiema 
ühiskondliku debati käivitanud seriaal oli kaheldamatult üks aasta mõjusamaid teleprojekte. 

2010. aasta oli spordisündmusterohke. Ülekanded Vancouveri taliolümpiamängudelt ja Lõuna-
Aafrikas toimunud jalgpalli MM-võistluste finaalturniirilt olid vajalikud. Seda kinnitas auditooriumi 
suur huvi nende vastu, aga otsused nende ülekannete tegemiseks sündisid raskelt. Majanduskriisi 
tagajärjel vähenenud eelarve ühelt poolt ja ülekannete suur maksumus teiselt poolt, sundisid 
esmakordselt Eesti avalik-õigusliku ringhäälingu ajaloos panema pooled jalgpalliülekannete 
õigused enampakkumisele. Kahjuks ei suutnud erakanalid oma varem väljendatud huvi konkreetse 
ostusooviga kinnitada. 

2010. aastal oli rahvusringhäälingule riigieelarvest tegevuskuludeks eraldatud summa võrreldes 
2009. aastaga 28 mln krooni väiksem ning arvestades ka varasemaid kärpeid, oli 
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rahvusringhäälingu 2010. aasta eelarve kulude tasemelt võrreldav 2007. aastaga. Lisades võrdlusse 
ka riigieelarvest investeeringute toetuseks eraldatavad summad, mis vähenesid juba 2008. aastal 
poole võrra, oleks õigem öelda, et eelarvega jõuti tagasi aastasse 2006. 

Rahvusringhäälingu tulud ja kulud peavad olema tasakaalus. Selleks tuli, lisaks tegevuskulude 
kõikvõimalikele kärbetele, saavutada organisatsioonisisene kokkulepe töötasude vähendamiseks 
10% võrra ja tänu töötajate mõistvale suhtumisele see õnnestus. Töötasud taastatakse, kui 
rahvusringhäälingu riigieelarveline toetus jõuab taas 2009. aasta tasemeni. 

Eelarvelise toetuse vähenemine pärssis kõige enam tehnilist arengut. Kärpeid tehes püüti säilitada 
saateid ja tehti kõik selleks, et programmid säilitaksid oma terviklikkuse. Osaliselt saavutati see 
“tänu” töötasude vähendamisele, aga rahvusvahelised spordiülekanded ja veel mitu väiksemat 
saateprojekti päästeti investeeringute vähenemise hinnaga. Tekkinud seisak tuleb kompenseerida 
hiljemalt 2012. aastaks, sest vajakajäämine investeeringutes avaldab kõige otsesemat mõju 
saadete kvaliteedile. 

 

Programmid ja nende mõjuväli 

Programmid ja toimetused 

ETV1 

ETV programmide eesmärk on ühiskonnakesksete, stabiilseid väärtusi toetavate, sotsiaalsete, 
majanduslike, poliitiliste, kultuurihuvidega jt. sihtrühmade vajadustele vastavate saadete loomine. 
ETV hoolitseb Eesti audiovisuaalkultuuri arengu eest, tegutsedes ajakirjandusliku, eetilise ja 
kunstilise professionaalsuse kasvu huvides. ETV programmid toetavad kodanikuühiskonna 
arengut, usalduse ja sidususe kasvatamist inimeste vahel ning kogukondade taassündi. 

ETV1 omasaadete maht oli 1729 tundi esmaesitusi ja 2054 tundi kordussaateid, hankeprogrammi 
maht koos kordustega oli 2671 tundi. ETV1 programmi ja teleprogramme teenindavate 
tugistruktuuride (v.a. uudised ja sporditoimetus) eelarve oli 108,5 mln krooni.  

ETV1 programmis olid 2010. aastal olulisel kohal ühiskondlik-poliitilised saated. Ühiskonnaelu 
aktuaalseid teemasid käsitleti saadetes “Foorum”, “Aeg luubis” ja “Vabariigi kodanikud”. Jätkus 
2009. a. sügisel käivitatud intervjuusari “Kahekõne”, kus sõna saavad Eesti ühiskonna 
arvamusliidrid. Suurenenud mahuga jätkasid teleuudised. 2010. a. sügishooajal käivitus 
iganädalane majandussaade “Kapital”, mis aitab inimestel mõista ja mõtestada majanduselus 
toimuvaid protsesse ning tõsta üldist ettevõtlusteadlikkust. Olulisel kohal oli eurole üleminekut 
ettevalmistav teavitustöö. 

Eriliseks proovikiviks kujunes rahvusvahelise telepildi tootmine 2010.a. aprillis toimunud NATO 
välisministrite kohtumiselt, millega edukalt toime tuldi. 

Ühiskonnas toimuvate muutustega kohanemiseks ning rasketes majandusoludes töö kaotanud 
inimestele abikäe ulatamiseks ellukutsutud saatesari “Tööotsija” jätkas alustatud missiooni, 
pakkudes julgustust uute väljakutsete leidmiseks. Sügisel käivitus erivajadustega inimestele 
mõeldud sarja “Puutepunkt” uus hooaeg. Varasemast suuremat tähelepanu osutati maaelu 
teemadele – suveprogrammi lisandusid uus Eestimaa eri piirkondadest, siseturismi võimalustest ja 
rahvakultuurist kõnelev maasaade “Mina elan siin”, ning uuendatud formaadiga laulusaade 
“Lauluga maale”. 

ETV hoidis juhtrolli uute dokfilmiprojektide tellija-eelostjana, koostöös EFS ja Eesti 
Kultuurkapitaliga jätkati dokumentaalsarja “Eesti lood” järjekordse 12 osa tootmist. Lugemisaasta 
2010 vaimust kantuna loeti igal õhtul peale AK-d Eesti nüüdisluulet, ning selle populaarse 
lühivormisarja järeltulijaks 2011.a. programmi korraldati “100 luulepärli” konkurss. Jätkati 
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teatrilavastuste paremiku salvestamist, mille üheks eredaks ilminguks oli koostöö N099-ga 
märgilise lavastuse “Ühtse Eesti Suurkogu” jäädvustamisel. 2010.a. detsembris kanti koostöös 
Euroopa Filmiakadeemiaga üle aasta filmiauhindade gala. Tehti ettevalmistusi 2011.a kultuuri 
suursündmuse “Tallinn – Euroopa kultuuripealinn” tähistamiseks, mille eelmänguks oli Arvo Pärdi 
uudisteose “Adami itk” ettekanne Istanbulis, mida dokumenteeriti ETV ja Türgi kolleegide 
koostöös. Tallinna kultuuripealinnaks saamise suurejoonelised avapidustused uusaastaööl 
vahendati mastaapse otseülekandega. 

Muusikavaldkonnas tihendati koostööd Rahvusooperiga Estonia, mille eredaimaks näiteks kujunes 
originaalne multimeediaprojekt “Armastus kolme apelsini vastu”. S. Prokofjevi värvika ooperi 
esietenduse otseülekanne kahel telekanalil korraga – nii lavalt kui lavatagusest melust, tekitas 
elavat huvi ja diskussioone ning kujunes selle aasta üheks olulisemaks kultuurisündmuseks – 
televisiooni vahendusel jälgis ooperit ca 130 saalitäit teatrisõpru. 

2010.a tähistati koos Eesti muusikaavalikkusega mitmete eesti muusika suurkujude tähtpäevi – 
vahendati otseülekandes Veljo Tormise ja Arvo Pärdi sünnipäevakontserdid, valmis 
dokumentaalsaade Lepo Sumerast ning Eino Tambergi balleti “Joanna Tentata” ülesvõte Birgitta 
festivalilt. Otseülekandega Tallinna Muusikakeskkoolist tähistati rahvusvahelist muusikapäeva, 
koostöös Viljandi Pärimusmuusika festivaliga salvestati viie eesti tuntuma pärimusmuusika-
ansambli kontserdid. 

Lavastuslike saadete toimetus sai valmis draamasarja “Klass. Elu pärast”, mille teleesitus 2010. 
aasta sügishooajal tekitas oma aktuaalsete ja valusate teemapüstitustega ühiskonnas rohkesti 
vastukaja. Sari on leidnud ka rahvusvahelist tunnustust – lisaks Šveitsis toimunud rahvusvahelisel 
festivalil Cinema Tous Ecran 2009 võidetud parima draamasarja auhinnale toodi parima tiitel ka 
festivalilt RomaFictionFest 2010 ning parima draamanäitleja auhinna pälvis sarja üks peaosalisi 
Margus Prangel. “Klass: elu pärast” oli Euroopa avaõiguslike ringhäälingute prestiižikaima auhinna 
Prix Europe 2010 nominent, asetudes umbes saja programmi hulgas BBC, ARTE ning Saksa- ja 
Prantsusmaa teiste suurte telekanalite konkurentsis viiendaks. 

2010.a. kevadel alustati ettevalmistusi uue, Merle Karusoo käsikirjal põhineva ajaloolise 
draamasarja “Siber” tootmiseks. Käidi ettevalmistaval ekspeditsioonil Siberis ning filmiti materjal 
sarja sissejuhatava dokumentaalfilmi tarbeks, mis jõuab eetrisse 2011.a. juuniküüditamise 70-ndaks 
aastapäevaks. 

Kodumaise huumori ja satiiri arendamiseks ellukutsutud sarjad “ENSV” ja “Riigimehed” leidsid 
kumbki märkimisväärse vaatajaskonna ja neid tunnustati ka telekriitikas. Eesti ühiskondlik-poliitilist 
korraldust pilavast sarjast “Riigimehed” kujunes 2010. aastal üks märgilisemaid töid. 

ETV meelelahutustoimetuse teleajakirjad “Terevisioon” ja “Ringvaade” pakkusid vaatajaile 
mitmekesist informatsiooni erinevatest eluvaldkondadest, hoides kätt elu pulsil ning ühendades 
suuri vaatajahulki. Kui hommikuprogramm häälestab inimesi algavaks päevaks, pakkudes rohkesti 
tarbeinformatsiooni ning muud kasulikku teavet eelseisvate sündmuste ning ürituste kohta, siis 
“Ringvaade” võttis olulisemad ning enim kõneainet pakkunud sündmused kokku, tehes seda 
tempokalt ning vaatajasõbralikult. 

Kuigi eelarvekärbe kahandas meelelahutussaadete mahtu, püüti hoida ja arendada programmi 
sisulist ja teostuslikku kvaliteeti ning eristuda erakanalite “kiirelt-odavalt” tehtud toodangust. 
Jätkati “Eesti laulu” projekti ja konkursi võitnud Malcolm Lincolni lugu “Siren” esindas Eestit Oslos 
toimunud Eurovisiooni lauluvõistlusel. Laste lauluharrastust edendav “Laulukarussell” kolis sel 
korral stuudioseinte vahelt välja Pärnu, Jõhvi, Tartu ja Tallinna kontserdimajadesse. 

Oluline osa 2010.a. teleprogrammides oli spordiülekannetel – Vancouveri taliolümpialt vahendati 
kahele telekanalile kuni 200 tundi ning juunis-juulis toimunud jalgpalli MM-lt ca 100 tundi 
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otseülekandeid. Lisaks oli sporditoimetuse õlul iluuisutamise EM-võistlustelt Tallinnas ning Otepää 
murdmaasuusatamise MK etapilt rahvusvahelise telepildi tootmine. 

Korrigeeriti 2009. a sügisel käivitunud ETV1 uut saatevõrgumudelit, mis kujundas uuenenud ja 
senisest suurema mahuga uudisteprogrammile toetava keskkonna seda ümbritsevate tugevate 
ning vaatajaile olulise sisuga saadete näol, kasvatamaks vaatajahuvi varaõhtuses vööndis. 
Tööpäevaõhtute prime-time’i on koondunud valdav osa ETV omatoodangust. Mõnevõrra 
tagasihoidlikumaks jäi 2010.a. sügishooajal nädalavahetuse programm. 

ETV programmide väljastus läks 10. mail 2010 üle täielikult failipõhilisele väljastamisele. Sellega oli 
rahvusringhääling valmis üleriigilisele digilevile üleminekuks oluliselt varem kui plaanitud. Kõiki 
2010. aastaks kavandatud rakendusi ei õnnestunud arendusosakonna vähese tööjõu tõttu siiski 
realiseerida. 

2010. aastal läks faili kujul edastatud saadete kvaliteet kindlasti paremaks. Koostati pildi ja heli 
tehnilised standardid, välisülekannete proovide ja eetrisseandmise reeglid. Saadete 
valmimistähtajad toodi varasemaks, mis tagab ka failiformaadis edastatavate saadete õigeaegse ja 
vigadeta eetrissejõudmise. 

Kavaosakonna perspektiivsele planeerimisele keskendumise ja eetrinädala juhtimise mudeli 
muudatuste sisuline pool lepiti 2010. aastal kokku ja rakendatakse 2011. aastal täies mahus tööle. 
Subtiitrite traditsioonilisele edastusele veel alternatiivi pole, kuna see investeering lükkus 2011. 
aastasse. Küll on aga programmi subtiitrite loomisel arvestatud mitmekeelsete subtiitrite 
üheaegse edastamisega. 

Programmivabal ajal on eetris teleportaal, mis eelmisel aastal sai ühtse väljanägemise ETV1 ja ETV2 
tarbeks. Portaal on programmeeritud omatoodetud uudistekstidest erinevatest portaalidest, 
samuti edastatakse reaalajas ilma-, valuuta- ja börsiinfot. See on toimiv alternatiiv 1. juulil 2010 
lõpetatud teleteksti teenusele. 
 

ETV2 

Ühiskondlikult sai ETV2 positiivse kuvandi kui sisukas ja kultuurile keskendunud telekanal. 

ETV2 programmilised eesmärgid 2010. aastal olid pakkuda venekeelsele elanikkonnale nädalas 
vähemalt kahte omatoodetud programmi, tuua lasteprogramm ETV1-st üle ETV2 ja kujundada 
õhtune programmivöönd kultuurihuvilise vaataja ootustele vastavaks. 

Venekeelset programmi õnnestus toota vaid tänu sihtotstarbelistele projektitoetustele, 
iganädalane kakskeelne kultuurisaade “Batareja” ning iganädalane ühiskondlik-poliitiline saade 
“Kolmnurk”. Lisaks andis ETV2 igapäevaselt eetrisse venekeelset uudistesaadet “Aktuaalne 
kaamera”. 

Alates 2010. aasta sügisest on argipäevased lastesaated eetris ETV2-s. See võimaldas hakata 
igapäevaselt pakkuma ka lastele mõeldud hommikuprogrammi pooleteise tunni ulatuses ning 
kokku panna koolivaheaja eriprogrammid, mis on mõeldud kooliealistele lastele. 

Õhtune saatevöönd sai oluliselt selgema näo. 2010. aasta novembris alustas ETV2-s 
kultuuridiskussioonisaade “Jüri Üdi klubi”. Saate formaat kujunes omalaadseks Eesti telemaastikul 
ja andis võimaluse rääkida kultuurist läbi kultuuriinimeste pilgu. ETV2 kultuuriprogrammi 
tugevdamiseks leidsid ETV2-s koha ka varem ETV1-s eetris olnud teatriõhtud, millele aastas 
lisandub kuni 8 uuslavastust. Kultuuriõhtud sisaldasid lisaks laia valikut hankeprogrammi alates 
mängu- ja dokumentaalfilmidest kuni kontsertide ja kultussarjadeni. 

2010. aasta sügisest lisandusid ETV2 programmi laupäeviti nn unustatud Eesti mängufilmid, mille 
raames linastuvad väga rariteetsed Eesti filmid, mis on toodetud aastatel 1955-1965. ETV2 
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programm jätkas pühapäevaõhtuste teemaõhtutega, tuues vaatajateni eriprogrammi seoses 
tuntud eestlaste juubelite, oluliste ühiskondlike sündmuste ja teemadega. Teemaõhtud olid ka 
vaatajate seas väga populaarsed. 

ETV2 võimaldab vahendada suuremaid meediasündmusi kahel ERR-i telekanalil. Seda võimalust 
kasutati nii Eesti Vabariigi aastapäevasündmuste, Estonia ooperiõhtu “Armastus kolme apelsini 
vastu” kui ka mitmete suuremate spordivõistluste ajal. Nimetatud ooperiõhtu ajal andis ETV2 
eetrisse programmi, mis oli koostatud lavatagustest sündmustest. 

Tulenevalt eelarvepiirangutest polnud ETV2-l veel võimalik edastada aastaringselt täismahus 
programmi. Hommikuprogrammi lisandumisega alates 2010. aasta sügisest on ETV2 
aktiivprogramm eetris iga päev 11 tundi. Laupäeval ja pühapäeval edastab ETV2 täismahus 
programmi kella üheksast kuni keskööni (15 tundi). ETV 2 omasaadete esmaesituste maht oli 367 
tundi ja programmi eelarve 12,6 mln krooni. 

 

PROGRAMMIMAHUD tundides 

   

Toodanguliikide lõikes ETV1 ETV2 

Omasaadete esmaesitusi 1729 367 

Omasaadete kordusi 2054 1617 

Hankesaadete esmaesitusi 966 427 

Hankesaadete kordusi 1705 1587 

Online (ERR uudised) 2054 4621 

Promo ja kultuuriteated 168 89 

Sponsorteave ja reklaam 7 1 

Rakendus 78 51 

Kokku 8760 8760 

   

Valdkondade lõikes ETV1 ETV2 

Elusaated 661 480 

Haridussaated 65 86 

Informatiivsed saated 535 314 

Infoteinment 1083 64 

Kultuurisaated 498 577 

Lavastuslikud saated 1813 1574 

Meelelahutus 487 142 

Muusikaesitused 272 352 

Religioonisaated 15 1 

Spordisaated, sh spordiuudised 576 243 

Uudised 448 166 

Online (ERR uudised) 2054 4621 

Promo ja kultuuriteated 168 89 

Sponsorteave ja reklaam 7 1 

Rakendus 78 51 

Kokku 8760 8760 
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Vikerraadio 

Vikerraadio säilitas ka 2010. aastal liidrirolli Eesti raadiomaastikul. Ainsana suurematest 
raadiojaamadest kasvatas Vikerraadio oma kuulajaskonda. 

Seoses lugemisaastaga oli programmis tavalisest suurem rõhk kirjandussaadetel. Talvest suveni 
jätkus sari “Kirjanduse tähestik”. Suvekuudel oli kavas 30-osaline ülevaatlik sari eesti kirjanikest 
“Keda sina viimati lugesid”, mis tutvustas laiemale publikule eesti kirjanikke läbi nende tekstide. 
Sari sai palju positiivsest vastukaja, sarja autor Urmas Vadi pälvis ERR aastapreemia. 

Alates sügisest annavad Jan Kaus ja Peeter Helme sarjas “Loos on asju” kuulajatele 
lugemissoovitusi. “Keelesõnum” toetas aktiivselt sõnavõistlust Sõnaus. 

2010 aastal oli kavas mitmeid eriprogramme. Emakeelepäeval 14. märtsil oli eetris populaarne 
e-etteütlus, 21. märtsil tähistasime eriprogrammiga Georg Otsa sünniaastapäeva. Kavas oli 
riigieksamite nädal, maakondlikud päevad Viljandist, Paidest, Pärnust, Rakverest. Saaremaalt ja 
Hiiumaalt. 

2010 aasta valmis kaks olemuslugu sotsiaalsest tõrjutusest. 

Saade Huvitaja läks suvekuudel eetrisse ERR Solarise keskuse stuudiost 

2010 aastal lisandus Vikerraadio lastesaadete vööndisse uusi formaate. Jätkus populaarne 
Miniturniir, salvestati kaks uut lasteraamatut. 

Sügisest alustas Vikerraadios uus interaktiivne pealelõunaprogramm, kus saatejuhid püsitavad 
probleeme ning otsivad koos kuulajatega lahendusi. 

2010 sügishooajal oli üheks olulisemaks teemaks euro tulek. 

Lisaks päevakajalistele teemakäsitlustele tutvustas saatesari “Revers” ekspertide abiga kõikide 
maade euromüntide kujundusi. 

Saade “Huvitaja” sooritas iganädalasi kontrolloste ja jälgis, kas ja kuidas seoses euro tulekuga 
toidukaupade hinnad muutuvad. 

2010. aastaks oli märgatavalt vähenenud nii Vikerraadio isikkoosseis kui ka eelarve. Sellest 
tulenevalt ei olnud eesmärgiks uute kulukate saateformaatide väljatöötamine, vaid olemasolevate 
sarjade täiendamine ja kvaliteedi parandamine. 2010.a. toimus 6 seminari, mille käigus 
analüüsisime põhjalikult meie programmi ja saadete kvaliteeti. Tellisime retsensioone ajakirjanikelt 
väljastpoolt ERR-i, korraldasime Vikerraadio kodulehe vahendusel põhjaliku kuulajaküsitluse. 
Jätkus pidev kõnekoolitus kõigile eetris esinejatele, oktoobris toimus koolituspäev. 

Vikerraadio juures tegutseb ka Raadio Laste Laulustuudio. 2010. aastal salvestati CD-plaat helilooja 
Tõnis Kõrvitsa lastelauludega. 
 

Raadio 4 

Raadio 4 jätkas 2010.a. üldhuvikanalina, mille peamine ülesanne oli olla usaldusväärseim 
raadiokanal Eestis elavatele vähemusrahvustele, toetades neid sulandumisel Eesti ühiskonda. 

2010.a. peamised märksõnad olid kodanikuühiskonna areng, haridus, lugemisaasta, 
vähemusrahvaste kultuur, perekond. 

* R4 arengukavaga kooskõlas jätkusid kevadeni interaktiivsed diskussioonisaated (Ideepank, 
Vaateväljas). Sügisest aga tulid eetrisse MISA toetusel valminud “Ühiskondlik leping” ja 
“Perenõukogu”. 

 * Alustasime uut eesti keele kursust “Kuidas see on eesti keeles?”, mis erines eelmistest, 
kuna oli mängulisem ja dünaamilisem ning keskendus tüüpvigade selgitamisele. 
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* R4 jätkas 20.saj. lahkamist. Suve hooajani oli eetris sari “Rahu igaveseks ajaks” 
(Vabadussõjast ning Tartu rahust), läbi aasta aga “Sajandi saatused” (Eesti silmapaistvatest 
ühiskonna-, riigi-, kultuuri- ja teadusmeestest). 

* Pereeluga tegelesid saatesarjad “Naiste nõukogu”, “Isad ja pojad”, “Mees ja naine”. 

* Teadusmaailma uudistele olid pühendatud sarjad “Spekter” ning “Njuutoni õun”. 

* Äärmiselt palju tähelepanu pöörasime haridusteemale. Elukestva õppimise võimalusi 
lahkas kord nädalas sari “Ainult täiskasvanuile”, venekeelse gümnaasiumi üleminekut osalisele 
eestikeelsele õppele arutati sarjas “Vihikust diplomini”. Mõlemaid sarju toetas Teadus-ja 
haridusministeerium. 

* 2010 oli mitme juubeli aasta (J. Kross 90, G. Ots 90, E. Tuganov 90, A. Tšehhov 150), mis 
kajastusid temaatilistes saadetes. 

* Lugemisaastaga seoses oli eetris läbi aasta sari “Parim kingitus” eesti kirjandusest, 
tõlgetest ning Eestis elavatest, kuid vene keeles kirjutavatest autoritest. 

* Suveprojektidena olime välistuudioga Hansapäevadel Pärnus, Seto laulupeol ning 
Pärimusmuusika festivalil Viljandis. Läbi suve oli eetris sari “Kõik piknikule!”, mis tänavu keskendus 
talukultuurile, lõppes Eesti-teemalise viktoriiniga, mille võitjad viisime kultuurireisile-avalikule 
salvestusele Kurgjale Carl-Robert Jakobsoni talumuuseumisse. 

 * Suve lõpetasime traditsioonilise tuuriga “Fantastiline 4”: neljal päeval neli tundi nelja 
saatejuhiga Ida -Virumaalt. 

* Sügis-talvise saatekava iseloomustamisse lisandus “euro”, millele pühendasime kaks sarja: 
“27 eurot” ning “Euroga läbi elu”. 

Kogu aasta vältel salvestati vähemusrahvuste kultuuriseltside muusikakollektiive saadetele 
“Hõbeniit” ja “Minu teine elu”. Sügisest on eetris 4 uut saadet vähemusrahvuste keeltes: gruusia, 
aserbaidžaani, poola ja tšuvašši. 
 

Raadio 2 

2010 aasta jooksul andis Raadio 2 programmi eetrisse aasta esimeses pooles vähendatud 
koosseisus, põhjuseks kärbitud eelarve. 

Vähendatud ressursiga töötasid Raadio 2 hommikuprogramm “Silmad lahti”, päevane 
ajakirjanduslik saade “Siin Me Oleme” ja laupäevane päevane vöönd. Suveprogrammi tehti 50 % 
vähendatud tööjõu kuludega. Programm täienes nii sisu kui ka toimetajate osas 2010. aasta 
sügisest. 

Paljuski on eelarvekärbetest tingitud tagasihoidlikud Raadio 2 kuulajanumbrid 2010. aasta I 
poolaastal. Sügisuuring näitas kuulajanumbrite osas tõusutrendi. 

Raadio 2 kodulehekülje külastatavus tõusis aastaga 20%-30%. Suurenesid nii saadete 
järelkuulamine, podcast kui ka otse (live stream) internetist kuulamine. Raadio 2 liitus 2010 aasta 
teises pooles sotsiaalvõrgustikega Facebook ja Twitter. 

Raadio 2 suuremad eetrivälised projektid olid 2010. aastal “Raadio 2 Aastahitt”, koostöö Tallinn 
Music Weekiga, “Eesti Laulu” projekti ettevalmistamine ja selle projekti elluviimine koos ETV-ga, 
noortebändide festivali toetamine ning mitmed teised alternatiivmuusikaüritused. 

Raadio 2 salvestas 2010 aasta jooksul kokku 13 R2 Live erisaadet ERR-i raadiostuudios. 

Planeerimata ja teostamata jäi Raadio 2 laiem turunduskampaania. 
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Klassikaraadio 

Klassikaraadio tähistas 2010. aastal mitmeid kultuuritähtpäevi. Muusikasündmustest oli keskne 
Arvo Pärdi 75ndale juubelisünnipäevale pühendatud programm, kus Klassikaraadio vahendas 
kuulajatele tähtsamad kontserdid ja edastas otseülekandes ka välisraadiojaamadele neli kontserti. 
Erisaadetega märgiti ära ka Eino Tambergi ja Veljo Tormise juubelid. Maailmaklassikutest tähistati 
saatesarjadega “Chopin 200”, “Schumann 200” ja “Mahler 150” tunnustatud heliloojate tähtpäevi. 
Tähtpäevade ritta kuulub ka Klassikaraadio viieteistkümnes sünnipäev, mida tähistati 
sünnipäevakuu raames erisaadete, arhiivisaadete ja kuulajamängudega. 

Eelarvekärbete tõttu vähenes Klassikaraadio autorsaadete maht ja suurenes arhiivimaterjalide 
edastamine, samuti Euroraadio väliskontsertide ja -ülekannete kasutamine. Programmi sisu 
kannatas rahanappuse käes oluliselt. Mitme kultuurisaate jätkamiseks või käivitamiseks andis 
autorile stipendiumi Eesti Kultuurkapital. Koostöös Vikerraadioga tähistati lugemisaastat. 

Alates oktoobrist toimusid uuendused päevaprogrammi aktiivsemaks muutmiseks ning 
kultuurimagasin “Delta” jõuab eetrisse igal tööpäeval. 

Klassikaraadio tegevus rahvusvahelisel suunal oli mahukas, osaleti mitmes projektis ja 
muusikavahetusse saadeti 35 kontserdiülekannet ja salvestust. Tähtsamad rahvusvahelised 
projektid olid Eesti Filharmoonia kammerkoori kontserdi otseülekanne 28. märtsil 2010, Villu Veski 
ansambli kontsert Euroraadio džässihooaega aprillis 2010 ja nelja Arvo Pärdi Pidunädalate 
kontserdi ülekanded EBU sarjadesse “Summer Season 2010” ja “a la carte”. Edukalt võeti osa 
rahvusvahelisest heliloojate Rostrumist Lissabonis, kus Toivo Tulevi ja Ülo Kriguli teosed jõudsid 
kümne parema hulka, samuti osaleti konkursil New Talent 2010, EBU jazzmuusikute konkursil ja 
koorimuusika konkursil Let The Peoples Sing, mille finaal toimub 2011. aastal. 

Seoses eelarvekärbetega jätkas Klassikaraadio eesti interpreetide fondisalvestusi vähendatud 
mahus ja valmistati ette 19 tundi stuudiosalvestusi ja 180 kontserdisalvestust aasta jooksul. 2010. a. 
alguses ilmus kultuuriministeeriumi toetusel CD-de sarja Eesti heliloojad VI osa (dirigeerib Risto 
Joost). 
 

Raadio Tallinn 

Tallinnas ja selle lähiümbruses sagedusel 103,5 MHz kuulatav Raadio Tallinn pakub päevasel ajal 
(9-19) mõnusat taustamuusikat, igal täistunnil on eetris rahvusringhäälingu raadiouudised. Õhtust 
hommikuni on eetris välismaised uudiste- ja infosaated (BBC, DW, RFI). Väljaspool Tallinna on 
Raadio Tallinn kuulatav interneti vahendusel. Aastal 2010 Raadio Tallinna kuulatavus pisut tõusis, 
ulatudes aasta keskmisena 21 tuhande kuulajani nädalas. 
 

Internetimeedia 

ERR-i portaalide sisulise arengu poolest olid olulisemateks märksõnadeks võõrkeelsete portaalide 
loomine. Eesmärgiks ühelt poolt eri rahvuste siseriiklik integreerimine ja eestimeelse toodangu 
viimine siinsetele rahvustele ning teiselt poolt Eesti kohta käiva info järjepidev jõudmine 
rahvusvahelisse inforuumi. 

Kokku pandi Eesti oludes unikaalne rahvusvaheline minitoimetus, mille ülesandeks sai 
inglisekeelse uudisteportaali igapäevane tootmistegevus. Lisaks päevauudistele toodab portaal 
pikemaid analüüse, inglisekeelsete subtiitritega varustatud videoid ja galeriisid ning annab 
praktilist informatsiooni mitme valdkonna kohta. 

Paralleelselt inglisekeelse portaali loomisega arendasime edasi venekeelset veebiväljundit. Seni 
pelgalt uudistele keskendunud novosti.err.ee muutus aasta teisel poolel laiemapõhjaliseks 
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infoportaaliks rus.err.ee. Selles said väljundi ka ERR-i venekeelsed tele- ja raadiosaated, tööd 
alustas erikorrespondent Ida-Virumaal, käivitasime vene elanikkonnale suunatud sündmuste 
kalendri ja palju muud. 

Senisest laiemapõhjalisemaks ja funktsionaalsemaks muutusid ka mitmed teemaportaalid. Näiteks 
olid ERR-i valimisportaali valimised.err.ee loomisse kaasatud lisaks ERR-i enda meeskondadele ka 
kodanikeühendused (valimiste valvurid), noorteühendused (varivalimised), E-riigi akadeemia 
(valijakompass) ning uuringufirmad (Praxise ülevaated). Multimeedia rohkusele on 
populaarseimad kui kunagi varem Eesti Laulu veebileht ning mõneti üllatuslikult ka Terevisiooni 
retseptide veebikodu retseptid.err.ee. 

ERR-i portaalide kolm tugevaimat põhiportaali Uudised, Sport ja ETV jätkasid stabiilset sisulist 
arengut, tehnilisi või personalialaseid arenguid neis ei toimunud. Väga edukas oli spordiportaali 
eriprojekt jalgpall.err.ee seoses Jalgpalli MM-iga. Üha suuremat tarbijaskonda on saavutamas 
ERR-i programmide veebis otsejälgimine aadressil otse.err.ee - aastane kasv on olnud 
mitmekordne. 

Portaalide loetavuse kasv oli möödunud aastal seitse protsenti. Täideti eesmärk jõuda Eesti 10 
loetavaima portaali sekka (TNS Metrix) ning tänaseks on ERR-i portaalidel stabiilselt enam kui 200 
000 unikaalset külastajat nädalas. 

Portaalide tehnilise arengu poolelt oli aasta 2010 ettevalmistuste periood ühisele 
platvormile/mootorile minemiseks ning ühtlasi vastava riigihanke läbiviimise aasta. Projekti, mis 
muu hulgas toob kaasa ka täiesti uued kujunduslikud lahendused, valmimise tähtaeg on märts 
2012. Oluliselt stabiilsemaks, kvaliteetsemaks ja rohkematel platvormidel  kasutatavaks muutus 
programmide interneti kaudu otsejälgimine, kvaliteetsemaks muutsime järelvaadatavad 
uudisvideod. Täiesti uues tehnilises ja kujunduslikus kvaliteedis avasime portaali pood.err.ee ning 
jõudsalt arenes edasi meie teadus- ja haridusportaal teadus.err.ee 
 

Uudistetoimetus 

Kui 2009. aastat võis uudistetoimetuse seisukohalt pidada revolutsiooniliseks seoses uue 
stuudiokujunduse ja saateformaatide väljatöötamisega, siis 2010. aastat pigem evolutsiooniliseks – 
varem käivitunud formaadid töötasid end sisse ja muutusid veelgi tugevamaks. 

Aasta algul vähenesid meie töötajate palgad 10%, mis kindlasti avaldas inimestele olulist mõju, 
kuna samal ajal hakkasid kasvama hinnad. Samas õnnestus meil suuremaid koondamisi vältida, mis 
omakorda tagas selle, et me ei pidanud tegema kompromisse oma programmis. 

Jah, panime ajutiselt “riiulile” kolmel päeval eetris olnud hilisõhtused AK uudised, mis andis olulise 
eelarvelise võidu. Samal ajal säilitasime valmiduse minna oluliste sündmuste puhul eetrisse 
hilisõhtuse uudistesaatega (viimati 21.12. seoses kapo raporti avalikustamisega). Samal ajal 
pikendasime kella 17 uudistesaadet viielt minutilt seitsmele ning viis minutit pikenes ka “Välisilma” 
saade. 

Uudistetoimetusele tegi 2010. aastal muret meie tehnika. Nii meie kaamerad kui ka palju muu 
tehnikast on nii moraalselt kui ka füüsiliselt vananenud. Õnneks saime hilissügisel uued 
võttekaamerad, kuid nende täismahus kasutamine sõltub sellest, millal õnnestub meil üle minna 
failipõhisele tootmisele. Paraku ei sujunud see protsess ka 2010. aastal piisavalt ning üleminek 
nihkus 2011. aastasse. 

Ka raadiouudistes oli korduvalt probleeme tõrkuva tehnikaga, seal olid peamised probleemid IT-
alased. Kahjuks ei õnnestunud kõiki probleeme eetris vältida, kuna näiteks nädalavahetustel on IT-
tugi tagatud n-ö distantsilt. See on oluline mõttekoht seoses üleminekuga failipõhisele tootmisele 
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teleuudistes – meil peaks olema kella 12-st õhtul kella 22-ni tagatud pidev ja pädev IT-tugi kõigil 7 
päeval nädalas. 

Positiivse muutusena võib välja tuua vaatamata raskele ajale Lõuna-Eesti korrespondendipunkti 
avamise. Sellega paranes oluliselt Võru- ja Põlvamaa sündmuste kajastamine meie tele- ja 
raadiouudistes. Lisaks annab uus stuudio võimaluse teha sealt ka pikemaid raadiosaateid. Meie 
sammu tunnustas Võru linn “Aasta tulija” tiitliga. 

Positiivse trendina võib märkida ka ühe tõhusamat koostööd TV-, raadio- ja portaaliuudiste vahel, 
aga ka koostööd teiste toimetustega, kes otseselt päevauudiseid ei tooda. 
 

Sporditoimetus 

Sporditoimetus vahendas nii televisioonis, raadios kui ka internetis Vancouveri olümpiamängude, 
iluuisutamise Euroopa meistrivõistluste, murdmaasuusatamise Otepää MK-etapi ja kergejõustiku 
EM-võistluste ülekandeid. 

Vancouveri OM nõudis tehniliselt keerukaid lahendusi, ERR ehitas kohapeal üles oma 
stuudiokompleksi koos režiipuldiga. Praktiliselt kogu pilt toodeti kohapealt, hoides nii kokku 
ülekandeliinide kulutusi Euroopasse. Võrreldes algse eelarvega vähenes ka olümpiamängude 
eelarve tulenevalt eelarvekärbetest. 

Rahvusringhääling tootis 2010. aasta jaanuaris EBU tellimusel edukalt rahvusvahelise telepildi 
iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustelt Tallinnas. Nii suure väljakutsega tellimust ei ole 
sporditoimetus varem täitnud. Euroopa meistrivõistluste telepilt vahendati ligi 300 miljoni 
televaatajani üle kogu maailma - lisaks paljudele Euroopa riikidele ka Jaapan, Lõuna-Korea, USA ja 
Kanada. 

EBU soovil toodeti ka rahvusvaheline telesignaal U-26 Euroopa meistrivõistlustelt 
laskesuusatamises, mis peeti Otepääl vahetult pärast Vancouveri olümpiat. Ka siin läks pilt 
Eurospordi vahendusel paljudesse riikidesse. Sarnase skeemiga toodeti ka telepilt Otepää MK-
etapilt murdmaasuusatamises. 

Suvine suursündmus oli jalgpalli MM finaalturniir Lõuna-Aafrikas, mida vahendati nii televisioonis 
kui ka internetis. ETV näitas kokku 56 mängu, kommentaar valmis Tallinnas. Jalgpalli MM-i vastu 
püsis sama suur vaatajahuvi kui neli aastat tagasi, poolfinaalide ja finaali vaadatavus oli suurem kui 
2006. aastal. 

ETV ja Vikerraadio vahendasid täismahus ka kergejõustiku Euroopa meistrivõistlusi Barcelonast, 
samuti Eesti jalgpalli ja korvpalli rahvuskoondise kohtumisi EM valiksarjas. ETV jätkas ka 
ülekandeid murdmaasuusatamise MK sarjast. 
 

Raadioteater 

2010 oli Raadioteatri ajaloo edukaim aasta. 23. oktoobril kuulutati Berliinis Euroopa mainekaimal 
meediafestivalil Prix Europa kuuldemängude kategoorias parimaks Andres Noormetsa 
kuuldemäng “Vaikus ja karjed”. Kuuldemängu tekst oli ühtlasi ka Eesti teatri 2010. aasta auhindade 
nominent parima algupärandina. Ühtlasi pälvis Andres Noormets Viljandi 2010.aasta 
kultuuripreemia. ERR-i juhatus kuulutas kuuldemängu “Vaikus ja karjed” organisatsiooni aasta 
parimaks projektiks. 

Erakordselt kõrge tunnustuse pälvis Ööülikooli toimetaja Jaan Tootsen, kellele president Toomas 
Hendrik Ilves määras 2010. aasta noore kultuuritegelase preemia. Üheks kaalukeeleks Tallinna 
kultuuripreemia saanud Riina Roose laureaadiks tunnistamisel oli Raadioteatris toodetud saatesari 
“Eesti raha tähed”, mille sümboolset tähendust eesti krooniga hüvastijätul on raske ülehinnata. 
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Felix Moori sünniaastapäeval anti Särevi Teatritoas üle eelmise aasta parima raadionäitleja 
preemia, mille pälvis Andrus Vaarik. 

2010. aastal esietendus Raadioteatris kokku 4 uut kuuldemängu, mille autoriteks olid Andres 
Noormets, Martin Algus, Jim Ashilevi ja Kaido Liiva. Suur töömaht kulus viieosalise Taago Tubina 
lavastatud järjekuuldemängu “Puhastus” ettevalmistamisele, mis esietendus Vikerraadios alates 
28. veebruarist 2011. 

2010. aastal salvestati 25 uut järjejuttu. Toimetaja Piret Pääsuke jätkas tänuväärt ettevõtmist 
pikemaformaadiliste väärtkuuldemängude taasesitamiseks. Aasta jooksul monteeriti neist 8 
järjekuuldemänguks. 

Luuleruumi sari jätkas eesti uuema luule tutvustamist. Nii jõudsid raadiodebüüdini noored 
luuletajad Kaarel B. Väljamäe ja Kristo Viiding. Kairi Kruusi kava ajakirja Värske Rõhk noorautorite 
luulest esitasid EMTA Lavakooli 25. lennu üliõpilased. Kokku salvestati 8 uut luulesaadet. 

Oluliste sündmustena Ööülikooli jaoks tuleb tunnistada Kevadkooli (Esna mõis, lektoriteks Tõnu 
Õnnepalu, Valdur Mikita, Kristjan Piirimäe, Kristiina Ehin jt) ning Sügiskooli läbiviimist (lektoriteks 
Lauri Sommer, Kalev Rajangu, Maarja Kangro, Jaan Kaplinski jt). Alustati sarja “Eesti Mütoloogiad” 
(toimetaja Riho Laurisaar). 

Ööülikooli loengutega osaleti traditsiooniliselt Türi kevadfestivalil ja esmakordselt ka Viljandi 
pärimusmuusikafestivalil. 
 

Auditoorium 

ERR uuringukeskuse elanikkonna meediateemalise küsitluse andmeil1 on vähemalt ühe 
rahvusringhäälingu raadio- või teleprogrammiga iga nädal kontaktis 83% Eesti elanikest vanuses 15-
74 aastat. See on enam-vähem samas suurusjärgus võrreldes varasemate aastatega. 

Vähemalt ühte rahvusringhäälingu teleprogrammi vaatab2 nädalas keskmiselt 60% 4-aastastest ja 
vanematest Eesti elanikest ja vähemalt ühte rahvusringhäälingu raadioprogrammi kuulab3 nädalas 
keskmiselt 53% Eesti elanikest vanuses 12-74 eluaastat. 2010. aastal külastas vähemalt ühte ERRi 
kodulehte nädalas keskmiselt 160 tuhat inimest.4 

Televaatajate osakaal on enam-vähem samas suurusjärgus võrreldes varasemate aastatega. 
Raadiokuulajate osakaal on mõnevõrra vähenenud. Internetikasutajate arv on aastaga kasvanud. 
 
 

 

     

                                                        
1 2010. aasta küsitluse viis ERRi uuringukeskuse tellimusel läbi Turu-uuringute AS, kes intervjueeris ajavahemikul nov. - dets. 2009 

silmast silma 1011 Eesti elanikku vanuses 15-74 eluaastat. 

2 Vaatab vähemalt ühte ETV kanalit vähemalt 15 minutit nädalas. Andmed pärinevad TNS EMORi telemõõdikuuringust 

3 Kuulab vähemalt ühte ERRi raadioprogrammi vähemalt 15 minutit nädalas. Andmed pärinevad TNS EMORi raadiopäevikuuringust  

4 Andmed pärinevad TNS EMORi veebikasutusuuringust TNS Metrix. 

Osakaal 4-aastastest ja vanematest Eesti 
elanikest, kes vaatab nädalas vähemalt ühte 
ERRi teleprogrammi (%) 

Osakaal 12-74-aastastest Eesti elanikest, kes 
kuulab nädalas vähemalt ühte ERRi 
raadioprogrammi (%) 

60,8 
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allikas: TNS EMOR 

 

ERRi kodulehtede külastajate arv nädalas (tuhandetes, unique visitors) 

 

allikas: TNS EMOR 

 

ETV1 osakaal vaatamisajast oli 2010. aastal 15,3%, mis on mõne kümnendiku võrra väiksem 
võrreldes 2009. aastaga. ETV2 osakaal vaatamisajast oli 2010. aastal 2,1% ja see on võrreldes 2009. 
aastaga kahekordistunud. ERR raadioprogrammide summaarne osakaal kuulamisajast oli 33,2%, 
mis on võrreldes 2009. aastaga langenud. Peamisteks põhjusteks on siin ägenenud konkurents 
venekeelsel raadioturul, mistõttu Raadio 4 osakaal ja kuulajaskond on mõnevõrra vähenenud. 
Varasemaga võrreldes kahanes veidi ka Raadio 2 kuulatavus. 

 

 

 

 

    
allikas: TNS EMOR 

 

Usaldusväärsus, rahulolu programmidega 

2010. aasta lõpus läbi viidud elanikkonna meediateemalise küsitluse andmeil5 usaldas Eesti 
Rahvusringhäälingut 80% Eesti elanikest. Sellega paikneb rahvusringhääling usaldusväärseimate 
institutsioonide tipus Eesti Panga, Politsei- ja Piirivalveameti kõrval. Usaldus rahvusringhäälingu 
vastu on viimastel aastatel olnud stabiilselt kõrge. 

                                                        
5 Uuringu aruanne paikneb ERRi kodulehel www.err.ee 

ERR teleprogrammide summaarne osakaal 
vaatamisajast (%) 

ERR raadioprogrammide summaarne 
osakaal kuulamisajast (%) 
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Eesti elanikud hindavad kõige rohkem rahvusringhäälingu rolli silmaringi avardajana ja kasuliku 
teabe pakkujana. Kõrgelt hinnati ka rahvusringhäälingu mitmekesisust, geograafilist ja vaadete 
tasakaalustatust. 

Sarnaselt varasemate aastatega meediateemalistele küsitlustele koguti ka 2010. aastal vaatajate ja 
kuulajate  hinnanguid tele- ning raadioprogrammidele. 

Võrdluses teiste telekanalitega hindavad eestlased kõige kõrgemalt ETV ühiskonna ja 
poliitikasaateid, kultuurisaateid, dokumentaalfilme, lastesaateid, uudiseid ja spordisaateid. 

Raadioprogrammide võrdluses hindasid eestlased kõige kõrgemalt Vikerraadio ühiskonna- ja 
poliitikasaateid ning uudiseid. Mitteeestlased hindasid kõige kõrgemalt Raadio 4 
hommikuprogrammi, uudiseid, ühiskonna- ja poliitikasaateid. 

Eksperthinnangud Eesti Rahvusringhäälingu tegevusele 

2010. aastal viis rahvusringhääling koostöös uuringufirmaga Saar Poll läbi rühmaintervjuud, kus 
käsitleti järgmisi teemasid: spordi kajastamine ERRi programmides, ERR avaliku huvi kaitsjana ja 
ERRi positsioon vene rahvusest meediatarbijate hulgas. Lühikokkuvõte rühmaintervjuudest on 
järgmine: 

Spordiprogramm ERRis. ERR spordiuudistel peaks senisega võrreldes olema selgem struktuur 
ning uudiste väärtustamise põhimõtted. Prioriteediks peaksid olema Eesti uudised (Eesti 
sportlased maailmas + nende võistlused Eestis). Spordi teema ei tohiks olla ainult uudistesaadete 
pärusmaa, vaid kajastustel peaks olema oma koht ka teist tüüpi saadetes. Kaaluda võiks nädalat 
kokku võtva analüütilise spordisaate loomist, samuti tasub katsetada vaheldusrikkamaid 
ajakirjanduslikke vormivõtteid spordisündmuste kajastamisel (nt reportaažid, olemuslood, 
portreed uudistesaates jms). 

ERR avaliku huvi kaitsjana. ERR on suhteliselt hästi toime tulnud oma avalik-õigusliku rolliga Eesti 
meediamaastikul ja viimaste aastate jooksul on programme kenasti välja arendatud. ETV ja ETV 2 
täiendavad teineteist kenasti. Kriitilisemalt tuleb suhtuda järgmistesse probleemidesse: 

1) Teatud sihtgrupid ei ole korralikult kaetud, eelkõige noored ja mitte-eestlased. 
Temaatiliselt on nõrgalt esindatud maaelu ning regionaalne katvus on ebaühtlane. 

2) Programmipoliitika liigne sõltuvus fondidest ja sihtasutuste rahastamisest. See loob aluse 
projektipõhiseks programmipoliitikaks, mis aga ei teeni avalikke püsihuve. 

3) ERR kasutab liiga vähesel määral ära digitelevisiooni võimalusi (eelkõige erinevates keeltes 
subtiitrite pakkumine). Erinevad tele- ja raadioprogrammid ning online-võimalused on veel 
liiga vähe integreeritud, üksteist toetavad. 

4) Kohati on probleemiks käsitluste ühekülgsus: antakse eetrisse vaid ühe poole seisukohad 
ilma teise osalise arvamuste esitamiseta. Väide, et päeva jooksul pakutakse ka teise poole 
arvamust ja et uudiseid toodetakse pidevalt, ei ole piisav argument. Kuulaja-vaataja peab 
saama korraga kogu info. 

 

Positsioon vene rahvustest elanikkonna hulgas 

Venekeelse meediatarbija menüü ei ole Eesti meedia kontekstis väga selgelt välja kujunenud. 
Kokkupuuteid on, kuid need on juhuslikku laadi. Peamiseks kanaliks on Raadio 4. Eesti 
televisioonist jälgitakse kõige sagedamini AK-uudiseid; ETV 2 iseseisva kanalina ei ole selles 
sihtrühmas kinnistunud. Päris kindlasti ei saa väita, et ollakse täielikult vene meedia mõju all. Kuigi 
vanema põlvkonna hulgas on inimesi, kes suhtuvad eelarvamusega Eesti kanalitest tuleva info 
suhtes, on palju neid, kes tunnevad puudust infost, mis selgitaks neile Eesti elu. Valitseb sügav 
veendumus, et eesti keeles ja vene keeles edastatav informatsioon peavad olema identsed. 
Tõenäoliselt on sellise hoiak tekkinud pika aja vältel ja tulemuseks on venelastes sündinud 



Majandusaasta aruanne 2010 

17 

arvamus, et Eesti meedia ei kõnele nendega ausalt, et infot varjatakse, pakutakse teise 
rõhuasetusega ning teatud asjadest mitte kõnelevat infot. Suurim vajadus on sotsiaalpoliitilise 
info, aga ka kvaliteetse meelelahutuse järele. Subtiitreid eelistatakse igal juhul dubleerimisele, sest 
nii säilib ka keeleõppe võimalus. 

 

Arhiivid 

Aastal 2010 jätkus arhiivides analoogsalvestiste digiteerimine ja restaureerimine. 

Autenditud kasutajatele tehti kättesaadavaks meie raadio- ja telesaated portaali arhiiv.err.ee 
kaudu, mis tõi suure töö kaasa heliarhiivi töötajatele, kes viisid heliarhiivi andmebaasi sõnaliste 
saadete andmekirjed vastavusse videoarhiivi andmebaasi kategooriatega. Heliarhiivis digiteeriti 
840 tundi sõnasaateid ja 467 tundi muusikat. Lõpetati täiskiirusega magnetlintidelt 
muusikasalvestiste digiteerimine ja viidi digitaalsetelt helilindi kassettidelt (DAT) 
muusikasalvestiste (1994-2005) originaalid meediafaili kujule. Restaureeriti filmide “Jääminek”, 
“Meie Artur”, “Dirigendid”, “Korv kuusekäbidega”, “Vana kokk”, “Siis sai õhtu ja sai hommik” 
heli. 

Videoarhiivis digiteeriti 1362 saadet 2-tollistelt videolintidelt ja Betacam kassettidelt. Teostati ETV 
programmidele omasaadete eetrieelset tehnilist kontrolli, eemaldati arhiivisaadetelt reklaam- ja 
sponsorlogosid, lisati puuduvaid algus- ja lõputiitreid, selgitati välja tehniliste defektide 
kõrvaldamise viisid ja kontrolliti sisulehti, vaadati läbi ja registreeriti faile, täiendati andmebaasi 
andmekirjeid ja tehti teisi arhiveerimise ja säilitamisega kaasnevaid töid. 

Fotoarhiivis skaneeriti, puhastati ja arhiveeriti kokku 12204 fotot. Koos digitekkeliste fotodega 
lisandus fotopanka 15096 fotot. Negatiiv-süžeesid skaneeriti 43 (kokku ligi 1500 kaadrit). 
Analoogkujul arhiveeriti 4790 mustvalget fotot, 517 värvilist fotot ja 172 slaidi. 

7 fotokogu autoriga sõlmiti varalisi autoriõigusi puudutavad lepingud. 

Filmiarhiivi töö oli raskendatud filmiskänneri garantiiremondi tõttu, mida teostati Itaalias 4 kuud. 
Sellegipoolest digiteeriti ETV eetri jaoks 2 täispikka dokumentaalfilmi “Siis sai õhtu ja sai hommik” 
ja “Meie Artur”. Lepingulistest kohustustest tulenevalt digiteeriti 32 tervikfilmi Eesti Rahva 
Muuseumi jaoks. 6 täispikka mängufilmi skaneeriti ja töö nendega jätkub 2011.aastal. Monteeriti ja 
puhastati 158255 meetrit filmilinti. Aidati koolitada Eesti Filmi Andmebaasi jaoks sisukodeerijaid ja 
alustati meie andmete üleviimist nende andmebaasi. Jooksvalt teostati vastavalt saadete 
vajadusele ümbervõtteid AK kroonikatest ja ringvaadetest Nõukogude Eesti. 

Dokumendiarhiivis komplekteeriti, korrastati ja kanti arhivaalide loetellu televisioonimaterjalid ja 
lepingud aastast 2004. 

Igapäevaselt toimus kõikide programmide klienditeenindus, andmebaaside täiendamine, 
arhiivimaterjalide laenutamine, tagastamine, kasutuskoopiate valmistamine, teabeteenindus, heli- 
ja videodokumentide komplekteerimine ja viimine ümbervõtmiseks ja restaureerimiseks, 
autoritele esitajatele teoste koopiate valmistamine, välistellimuste teostamine, teabepäringutele 
vastamine. 

 

Tehniline areng ja investeeringud 

Ringhäälingutehnika arengud 

ERRi jaoks oli 2010. aasta tehnikainvesteeringute osas tavalisest tublisti tagasihoidlikum, kuid seda 
enam tuleb välja tuua tehnikapoole inimeste märkimisväärsed jõupingutused suurte 
rahvusvaheliste teleülekannete elluviimisel. Jaanuaris saadi suurepäraselt hakkama iluuisutamise 
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Euroopa Meistrivõistluste telepildi tootmisega, mil ERR-i inimeste tehnilise oskusteabe abil viidi 
telepilt ligi 300 miljoni televaatajani. Tehniliselt keerukas ning äärmiselt vastutusrikas ülesanne oli 
teostada ülekanne NATO peaministrite tipp-kohtumiselt aprillis ning sarnaste kvaliteedinõuetega 
ülekandega Euroopa Filmiauhindade galalt detsembris saadi ka hästi hakkama. Kohalikest 
suurematest kordaläinud teleülekannetest tuleb välja tuua Rahvusooperi Estonia lavastus 
“Armastus 3 apelsini vastu”, mille esietendus kanti Eesti teleajaloos esmakordselt üle korraga 
kahel kanalil. 

Muudest olulisematest kordaminekutest vajab märkimist televisiooni kõikide kanalite failipõhise 
väljastamise rakendumine, mis võimaldab pakkuda televaatajale parimat võimalikku 
standardresolutsiooni kvaliteediga telepilti. Uudistetoimetusele hangiti failipõhise tootmise ja 16:9 
pildiformaadile ülemineku tarbeks uued võttekaamerad. Novembris toimus taaskord ka 
operaatorite atesteerimine. 

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse (RIA) toel valmis “Digihoidla” koondnimetust kandnud 
projekt, mille tulemusena on loodud veebikeskkond raadio- ning telearhiivide avalikustamiseks – 
“arhiiv.err.ee”. Veebikeskkonna kaudu kättesaadava arhiivimaterjali hulk kasvab järk-järgult, 
vastavalt analoogandmekandjate digiteerimisele. Keskkond on valmis hoidma ja avalikustama ka 
teiste mäluasutuste digitaalseid andmeid. 

Samuti RIA toel valmistati ette projekt ERR veebikeskkondade viimiseks ühtsele platvormile, 
reaalne töö projekti teostamiseks algab 2011. aastal. 

Ära tuleb märkida Võru korrespondendipunkti loomine ja sisseseadmine, mis on ERR-le 10. 
regionaalne pidepunkt. 

Raadio- ja telepoole ressursside rist- ja ühiskasutuse võimalikkust kinnitasid Vikerraadio “Suvitaja” 
ülekanded Solarise keskuses asuvast Ringvaate stuudiost ning ühtse tehnilise meeskonnaga 
teenindatud Vancouveri Olümpiamängude ülekanded. 

Riigieelarvest eraldatud sihtotstarbelisi vahendeid investeeriti 10 miljoni krooni väärtuses, millega 
suudeti aga sisuliselt asendada vaid kõige vanemad ja ammu amortiseerunud tootmisseadmed. 

 

Uue ringhäälingumaja arendus 

2010. aasta eelarvelised vahendid võimaldasid lõpetada eelprojekti II etapi, mis standardis nõutule 
lisaks sisaldas kõigi insenerosade variantlahenduste analüüsi, mille alusel valiti välja hiljem 
põhiprojekt aluseks võetud tehniliselt ja majanduslikult otstarbekaimad lahendused, mis vastaksid 
ka energiatõhususe miinimumnõuetele. Aasta lõpuks esitati arhitekti ning peaprojekteerija poolt 
ERR-le ka põhiprojekt, et see ekspertiisi saata. Põhiprojekt saab ekspertiisi järgselt aluseks 
ehitustööde hankemenetluse korraldamiseks, teostatavate tööde mahtude ja ehitustöödele ja 
materjalidele esitatavate kvaliteedinõuete määratlemiseks. Paralleelselt põhiprojekti 
koostamisega toimus Tuisu tn 21 ning Rahumäe tee 3 kinnistute ning selle lähiümbruse 
detailplaneeringu koostamine, vastuvõtmine ja ka kehtestamine Tallinna Linnavolikogus 22. juunil 
2010. Koostatud detailplaneeringu eesmärgiks oli muuta maa sihtotstarve riigikaitsemaast 
sotsiaal- ja transpordimaaks ning krundile ehitusõiguse andmine uue ringhäälingumaja 
ehitamiseks. Sama detailplaneeringu alusel jätkusid läbirääkimised kaitseministeeriumiga 
parkimiseks tarvilise täiendava maaeralduse üle. ERRi siseselt jätkusid ettevalmistused uue maja 
tehnoloogiaprojekti sisendinformatsiooni kogumisel ja süstematiseerimisel, millest olulisemate 
asjaoludega (n: valguslagede raskused, kaabliteede mahud, jahutusvõimsused ja elektrivarustuse 
tagamine) arvestati juba ka hoone põhiprojekti koostamisel. 
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Uue ringhäälingumaja arendamisse investeeriti 20 miljonit krooni, mis sisaldas suuremas osas 
lepingulisi kohustusi Arhitekti ja peaprojekteerija ees ning ka ERRi enda arendusmeeskonna 
kulusid. 

 

Eelarve ja selle täitmine 

Võrreldes 2009. aastaga oli riigieelarvest tegevuskuludeks eraldatud summa 2010. aastal 28 mln 
krooni võrra väiksem, mis tegi eelarve koostamise väga pingeliseks. Lisaks kõikvõimalikele 
kärbetele tegevuskuludes saavutati organisatsioonisisene kokkulepe töötasude vähendamiseks 
10% võrra kuni ERR riigieelarvelise toetuse jõudmiseni taas 2009.a. tasemeni. 

Aasta 2010 oli spordisündmusterohke (Vancouveri OM, Jalgpalli MM),  sellega seoses 
suurenevatele kuludele saadi osaliselt kate poolest aastast lõpetatud analoogtelevisiooni kulude 
arvel. Spordi, täpsemalt jalgpalli MM-ga on aga seotud ka ERR 2010. a. eelarve täitmise suurim 
probleem – nimelt ei õnnestunud erakanalitega kokkuleppele saada poolte jalgpalliülekannete 
õiguste müügi osas (mida eelarvet planeerides oli loodetud). Selle tulemusena tekkis 
sporditoimetuse eelarves 4 mln kroonine puudujääk, mida õnnestus muude lisatulude ja 
kokkuhoiu arvel vähendada aasta lõpuks pisut alla 3 mln kroonini. Seda ülekulu tasandab 
kokkuhoid üldkulude üksuses (2,51 mln kr käibemaksuproportsiooni ning puhkusekohustuse 
ümberarvestuse, planeeritust väiksemate finantskulude, kindlustushüvitiste, valuuta kursivahede 
jm arvel) ja ettenägematuteks kuludeks ette nähtud reservi kokkuhoid (488 tuh. kr.). 

Enamik teistest programmiüksustest lõpetas aasta positiivse jäägiga, mille arvel on plaanis katta 
2011. aastal jätkuvate projektide kulutusi. 

Arendusprojektide osas ei jõutud 2010. aastal  Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse poolt 
toetatava ERR veebikeskkondade ühtsele platvormile viimise projekti reaalse teostamiseni, 
mistõttu ei laekunud planeeritud toetussummad ega tehtud ka kavandatud soetusi (projekt 
viiakse ellu 2011. aastal). Teostatud investeeringute osas kujunes planeeritust väiksemaks 
kapitaliseeritavate soetuste maht (1,52 mln kr) ning suuremaks väikevahendite ning soetustega 
kaasnevate kulutuste summa. Tulemusena on tehnika üldkulude ja arendusprojektide eelarve 
tekkepõhiselt miinuses 3,76 mln krooniga, samas kassapõhises arvestuses on 
investeeringuprojektide eelarvetulem tasakaalus. 

Müügiosakonna tulud ja kulud olid 2010 aastal üldjoontes vastavuses eelarvega planeerituga, kuid 
aasta lõpul läbi viidud väikese käibega laojääkide allahindlus viis osakonna tulemi kokkuvõttes 434 
tuhande krooniga miinusesse. 

Raske oli 2010. aasta Hooneteenistusele – ühe kalendriaasta jooksul tuli sisuliselt üle elada kaks 
erakordselt lumerohket talve. Ka renditulude plaani täitmisest jäi aasta kokkuvõttes puudu ca 5%. 
Kokkuvõttes oli eelarveressursi kulu 582 tuh. krooni ehk ligi 3% võrra planeeritust suurem. 

Euroopa Ringhäälingute Liiduga (EBU) tehtava koostööga seotud kulutusi suurendas šveitsi frangi 
kursi järsk tõus – enamik arveldusi EBU-ga toimub selles valuutas. 

Kokkuvõttes on ERR majandustegevuse tekkepõhine tulem, vaatamata arvestatavatele 
erinevustele valdkondade lõikes, vastavuses eelarves planeerituga. 
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Eesti Rahvusringhäälingu 2010. a. tekkepõhise eelarve täitmine

tuhandetes kroonides

TULUD
2010. aasta 

eelarve
Tegelik vahe %

Toetus riigieelarvest tegevuskulude katteks 351 302 351 302 0 0%
Eraldised riigieelarvest arendustegevusteks 30 000 30 000 0 0%
Sihtotstarbelised eraldised ja annetused 20 280 18 948 -1 332 -7%
Teenused ja tooted 42 817 41 417 -1 401 -3%
Muud äritulud ja kasumid 3 115 2 186 -929 -30%
Finantstulud 340 193 -147 -43%

TULUD KOKKU 447 854 444 046 -3 808

KULUD
2010. aasta 

eelarve

s.h. 

omatulude ja 

toetuste arvel

2010 aasta 

tegelik

s.h. 

omatulude 

ja toetuste 

arvel

eelarvelise 

ressursi 

ala/ülekulu

%

Programmid
Programmi üldkulu 18 279 1 020 18 246 1 190 203 1%
Programmireserv 4 0 5 0 -1 -15%
ETV1 ja tv toimetused 108 482 17 279 108 174 18 653 1 683 2%
ETV2 saated 12 654 3 565 12 836 3 510 -238 -3%
Vikerraadio 11 028 420 10 865 701 443 4%
Raadio 2 6 627 72 6 857 121 -181 -3%
Klassikaraadio 5 653 50 5 665 136 75 1%
Raadio 4 10 492 500 9 799 816 1 009 10%
Raadio Tallinn 219 0 196 0 23 11%
Raadioteater 2 120 200 1 884 32 68 4%
ERR portaalid (internetimeedia) 9 537 2 135 9 564 2 105 -57 -1%
Uudistetoimetus 38 123 267 36 637 437 1 656 4%
Sporditoimetus 36 612 17 256 35 469 13 209 -2 904 -15%
Kohalikud stuudiod 3 979 130 3 898 290 241 6%

Programmitootmise otsesed kulud kokku 263 810 42 894 260 095 41 199 2 021 1%

Tugiüksused
Arhiivid 7 230 200 7 213 245 62 1%
Uuringutekeskus 2 117 0 1 961 0 156 7%
Turundus 3 583 0 3 658 0 -75 -2%
Müügiosakond 2 360 3 360 2 781 3 348 -434
EBU koostöö 2 945 0 3 175 34 -196 -7%
Fondisalvestused 250 0 113 1 138 55%
Muuseum 393 24 377 18 9 2%

Tugiüksused kokku 18 878 3 584 19 279 3 645 -340 -2%

Tehnika & infrastruktuur
Edastamiskulu 44 532 1 363 43 720 1 491 941 2%
Tehniline keskus TV 2 824 120 2 707 185 183 7%
Raadio saateosakond 3 676 0 3 511 0 165 4%
Heli ülekande- ja salvestusosakond 3 160 607 2 907 271 -83 -3%
Teletehnika hooldus- ja remondiosakond 2 704 110 2 680 69 -16 -1%
Tootmisteenistus 3 500 4 500 6 147 6 971 -176
Arendusosakond 2 440 0 2 488 0 -49 -2%
Uue ringhäälingumaja arendus 5 073 0 5 612 0 -539 -11%
IT osakond 4 105 0 4 055 9 60 1%
Tehnika üldkulud & arendusprojektid 39 899 7 082 39 241 2 659 -3 764 -11%
Transpordiosakond 0 0 294 150 -143
Hooneteenistus 23 482 5 000 23 799 4 735 -582 -3%

Tehnika- ja infrastruktuuri kulud kokku 135 395 18 782 137 160 16 541 -4 006 -3%

Üld- ja juhtimiskulud
Nõukogu 1 558 0 1 466 0 91,57 6%
Juhatus 4 795 0 4 847 0 -52,01 -1%
Nõunikud ja nõukoda 1 443 0 1 362 0 80,58 6%
Administratsioon 8 145 0 8 097 1 49,05 1%
Koolituskulud 1 458 0 1 290 0 168,14 12%
Üldkulud & reserv 6 599 1 292 3 662 1 357 3 002,41 57%

Üld- ja juhtimiskulud kokku 23 998 1 292 20 725 1 358 3 340 15%

KULUD KOKKU 442 081 66 551 437 259 62 744 1 015 0%

TULEM 5 773 6 787

PÕHIVARAINVESTEERINGUD 25 029 23 511 1 518 6%  
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Personal 

Eesti Rahvusringhäälingu aasta keskmine töötajate arv oli 616,0 (2009. a 632,7), sh juhid 45,5; 
tippspetsialistid 367,7; keskastme spetsialistid 134,0 ja lihttöötajad 68,8. 
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ERR-i töötajate arv 2010. a struktuuriüksuste lõikes 

 

Koosseisulistele töötajatele arvestatud brutotasud aastas (koos lisatasudega) olid 119,1 mln kr ja 
puhkusetasud 12,3 mln kr. Juhatuse ja nõukogu tasud koos puhkusetasudega olid 4,0 mln kr. 
Juhatuse liikmete teenistuslepingud näevad ette lepingu lõppemisel hüvitise maksmist 4 kuu tasu 
ulatuses, kui juhatuse liige ei jätka tööd uues juhatuse koosseisus. Hüvitiste maksmiseks on 
moodustatud eraldis 1,21 mln krooni ulatuses. Mittekoosseisulistele kaastöötajatele arvestatud 
töötasude maht oli 18,3 mln kr ja töötajate õppelaenude kustutamiseks eraldatud vahendid 0,7 
mln kr. Töötasudelt aasta jooksul arvestatud tööandja maksukulude summa oli 55,0 mln kr. 
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 

 

Bilanss 

(kroonides) 
   31.12.2010 31.12.2009 Lisa 

VARAD     
Käibevara     
 Raha ja pangakontod 8 154 647 3 624 986  
 Nõuded ostjate vastu 3 725 942 5 525 753 2 
 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud ja 

muud lühiajalised nõuded 
6 071 820 

 
17 985 733 4 

 Varud  13 675 830 16 208 539 5 
Käibevara kokku 31 628 239 43 345 011 
   
Põhivara     
 Pikaajalised ettemaksed 4 554 218 1 230 511 6 
 Kinnisvarainvesteering 34 510 799 35 121 584 7 
 Materiaalne põhivara 305 267 823 316 281 383 8 
 Immateriaalne põhivara 4 340 422 6 504 918 9 
Põhivara kokku 348 673 262 359 138 396 
   
VARAD KOKKU 380 301 501 402 483 407 
 
 
KOHUSTUSED JA NETOVARA   
Lühiajalised kohustused   
 Võlakohustused  13 729 145 16 688 191 10 
 Võlad ja ettemaksed 40 309 937 54 289 112 13 
 Muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud 806 400 1 985 504 14 
 Lühiajalised eraldised 493 814 474 580  15 
Lühiajalised kohustused kokku 55 339 296 73 437 387 
   
Pikaajalised kohustused   
 Pikaajalised võlakohustused 41 589 103 52 571 487 10 
 Pikaajalised eraldised 2 504 966 2 393 364 15 
Pikaajalised kohustused kokku 44 094 069 54 964 851  
   
KOHUSTUSED KOKKU 99 433 365 128 402 238 
   
Netovara   
 Kapital 63 550 802 63 550 802  
 Eelmiste perioodide tulem 210 530 367 207 913 956  
 Aruandeaasta tulem 6 786 967 2 616 411  
NETOVARA KOKKU  280 868 136 274 081 169 
   
KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU 380 301 501 402 483 407 

 

Lisad lehekülgedel 25 kuni 41 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad. 
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Tulemiaruanne 

(kroonides) 

 
 2010 2009 Lisa 

Tulud    
Tulud riigieelarvest 382 193 151 417 401 829 16 
Tulud teenuste müügist 41 416 569 31 707 107 17 
Muud tulud 20 243 290 15 918 207 17 

Tulud kokku 443 853 010 465 027 143  
    
Kulud    
Programmi tootmis-, edastus- 
ja arhiveerimiskulud 

385 230 927 409 816 547 18 

Juhtimis- ja halduskulud 49 794 450 50 300 553 19 
Muud kulud 24 904 988 780 20 

Kulud kokku 435 050 281 461 105 880  
    
Tegevustulem 8 802 729 3 921 263  
    
Finantstulud 192 990 1 216 520 22 
Finantskulud 2 208 752 2 521 372 22 

Aruandeaasta tulem 6 786 967 2 616 411  

 

 

 

Netovara muutuste aruanne 

(kroonides) 

 
 Kapital Eelmiste 

perioodide 
tulem 

Aruande-
aasta tulem 

Kokku 

Saldo 31.12.2008 63 550 802 190 351 597 17 562 359 271 464 758 
Eelmiste perioodide tulem 0 17 562 359 -17 562 359 0 
Aruandeaasta tulem 0 0 2 616 411 2 616 411 
Saldo 31.12.2009 63 550 802 207 913 956 2 616 411 274 081 169 
Eelmiste perioodide tulem 0 2 616 411 -2 616 411 0 
Aruandeaasta tulem 0 0 6 786 967 6 786 967 
Saldo 31.12.2010 63 550 802 210 530 367 6 786 967 280 868 136 

 

 

 

Lisad lehekülgedel 25 kuni 41 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad. 
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Rahavoogude aruanne 

(kroonides) 
   2010  2009 Lisa 

Rahavood majandustegevusest   
 Tegevustulem 8 802 729 3 921 263  
 Korrigeerimised:    
  Põhivara kulum ja väärtuse langus 37 275 170 35 634 294 7,8,9 
  Kasum (kahjum) põhivara müügist ja 

mahakandmisest 
-2 810 924 865 544  

  Kasum valuutakursi muutustest -9 402 -9 278 22 
  Muud korrigeerimised (swap-i muutus) 147 751 63 149 22 
 Majandustegevusega seotud nõuete ja 

ettemaksete muutus  
10 390 017 -10 905 646  

 Varude muutus 2 532 709 4 150 613  
 Majandustegevusega seotud kohustuste ja 

ettemaksete muutus  
-7 702 325 -15 312 708  

 Saadud intressid 45 239 1 153 371 22 

Kokku rahavood majandustegevusest 48 670 964 19 560 602 
      
Rahavood investeerimistegevusest   
 Materiaalse ja immateriaalse põhivara 

soetus 
-27 458 494 -72 114 511 8,9,13 

 Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 2 835 223 294 873  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -24 623 271 -71 819 638 
      
Rahavood finantseerimistegevusest   
 Saadud laenud 0 64 776 924  
 Laenude tagasimaksed -16 536 922 -11 554 010 10 
 Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed -755 950 -395 333 11 
 Makstud intressid -2 225 160 -2 345 779  

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -19 518 032 50 481 802 
      
Rahavood kokku 4 529 661 -1 777 234 
      
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 3 624 986 5 402 220 
Raha ja raha ekvivalentide muutus 4 529 661 -1 777 234 
      
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 8 154 647 3 624 986 

 

 

 

 

 

 

 

Lisad lehekülgedel 25 kuni 41 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad. 
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RAAMATUPIDAMISE ARUANDE LISAD 

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja 
hindamisalused 

Eesti Rahvusringhäälingu (lühendina ERR) 2010. aasta raamatupidamise aastaaruanne on 
koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja koostatud kasutades 
soetusmaksumuse printsiipi välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud  alljärgnevates 
arvestuspõhimõtetes. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi 
raamatupidamise seaduses, mida täiendab Riigi raamatupidamise üldeeskiri. Riigi 
raamatupidamise üldeeskiri lähtub Eesti heast raamatupidamistavast. 

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 organisatsiooni tegevusega sobiva tulemiaruande skeemi. 

Aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides. 

Raha ja raha ekvivalendid 

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja 
arvelduskontode jääke. 

Nõuded ostjate vastu 

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse tavapärase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi 
nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o 
nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning 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-i poolt tootmises oleva müügiks toodetud audiovisuaalse toodangu kulud võetakse arvele 
lõpetamata toodanguna. Toodangu valmimisel kajastatakse tehtud kulud valmistoodanguna. 

Valmistoodang 

Müügiks toodetud audiovisuaalsed tooted (DVD-d, CD-d) kajastatakse bilansireal “Valmistoodang” 
tootmisomahinnas. 
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Hankefilmide litsentside varu 

Ostetud hankeprogramm kantakse kuludesse vastavalt litsentsilepingus ette nähtud kordade 
arvule ja litsentsilepingu kehtivusajale: üldjuhul 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. 

Neto realiseerimisväärtus leitakse, arvates tavapärases majandustegevuses kasutatavast 
hinnangulisest müügihinnast maha hinnangulised kulutused, mis on vajalikud toote 
müügivalmidusse viimiseks ja müügi sooritamiseks. 

Bilansis on varude kuluks kandmisel kasutatud kaalutud keskmise meetodit, välja arvatud 
hankefilmide litsentside varud (vt põhimõte ülal) 

Pikaajalised ettemaksed 

Pikaajaliste ettemaksetena on kajastatud järgnevate perioodide ülekandeõiguste ettemaksed. 

Kinnisvarainvesteeringud 

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ERR 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. 
Hoonete osas, mida kasutatakse nii oma majandustegevuseks kui väljarentimiseks, 
klassifitseeritakse väljarenditule proportsionaalne osa hoone soetusmaksumusest ja 
akumuleeritud kulumist igal bilansipäeval ümber kinnisvarainvesteeringuks. 

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. ERR-i kinnisvarainvesteeringutele rakendatav amortisatsioonimäärade 
vahemik on 2-10% aastas. 

Hilisemad kulutused on lisatud kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusele juhul, kui on 
tõenäoline, et ERR 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-i enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe 
aasta ja maksumusega alates 30 000 kroonist. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 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 
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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. 

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara õiglane väärtus 
(miinus müügikulutused) või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, 
on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele (vaata ka 
arvestuspõhimõtet “Varade väärtuse langus”). 

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  2–12,5% 
Masinad ja seadmed 10–40% 
Muu inventar ja sisseseade 6,5–20% 

Maad ei amortiseerita. 

 

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 perioodi kuludes. 

Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäärad 
aastas immateriaalsele põhivarale on järgmised: 

Tarkvara 25–30% 
Ostetud litsentsid, kaubamärgid jne. 10–20% 

Asutamis- ja uurimisväljaminekuid ei kapitaliseerita. 

Määratud elueaga varade puhul hinnatakse vara väärtuse langust, kui on ilmnenud asjaolusid, mis 
viitavad võimalikule väärtuse langusele (vaata ka arvestuspõhimõtet “Varade väärtuse langus”). 

 

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 
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kohe müügivalmis. Müügiootel põhivara kajastatakse bilansilises jääkmaksumuses või õiglases 
väärtuses (miinus müügikulutused), sõltuvalt sellest, kumb on madalam. 

Varade väärtuse langus 

Määramata kasuliku elueaga immateriaalsete põhivarade puhul kontrollitakse kord aastas vara 
väärtuse langust, võrreldes vara bilansilist maksumust kaetava väärtusega. 

Piiramata kasutuseaga materiaalse põhivara (maa, püsiva väärtusega kunstiteosed, 
muuseumieksponaadid, raamatud) ning amortiseeritavate varade puhul hinnatakse vara väärtuse 
võimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist. Selliste asjaolude esinemise korral hinnatakse 
vara kaetavat väärtust ning võrreldakse seda bilansilise maksumusega. 

Väärtuse langusest tekkinud kahjum 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 (cash 
generating unit). 

Varade allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna. 

Kord alla hinnatud varade puhul hinnatakse igal järgmisel bilansikuupäeval, kas võib olla 
tõenäoline, et vara kaetav väärtus on vahepeal tõusnud (v.a firmaväärtus, mille allahindlusi ei 
tühistata). 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 kasumiaruandes põhivara allahindluse kulu vähendamisena. 

 

Finantskohustused 

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised 
võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega 
otseselt kaasnevaid kulutusi. 

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul 
alates bilansikuupäevast või ERR-il 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 perioodi tuluna või kuluna, v.a selliste tuletisinstrumentide 
kasumid ja kahjumid, mis kvalifitseeruvad riskimaandamise eesmärgil soetatud instrumentide 
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kajastamise erireegli (hedge accounting) alla. Viimaseid aruandeperioodil ja ka võrdlusperioodil ei 
ole olnud. 

Intressimäära swap-i õiglase väärtuse määramisel kasutatakse välisekspertide hinnanguid. 

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. 

Kasutusrendi puhul kajastab renditavat vara oma bilansis rendileandja. Kasutusrendi maksed 
kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt 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 ERR vastab sihtfinantseerimisega seotud 
tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. 

Juhul kui sihtfinantseerimine on küll laekunud, kuid mõned selle kasutamisega seotud tingimused 
on veel täitmata, kajastatakse saadud vahendid kohustusena. Kui kulutused on tehtud ja 
sihtfinantseerimise maksetaotlus on aktsepteeritud, kuid see on veel laekumata, kajastatakse 
sihtfinantseerimine tuluna ja nõudena 

Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või 
tingimuslike kohustustena. Ette laekunud tegevuskulude sihtfinantseerimist kajastatakse 
tulevaste perioodide ettemakstud tulude koosseisus real “Ette laekunud tegevuskulude 
sihtfinantseerimine”. 

Sihtfinantseerimist põhivarade soetamiseks kajastavad need avaliku sektori üksused, kelle 
põhieesmärgiks ei ole omanikule kasumi teenimine, toetuse saamise tekkepõhisel momendil 
tuluna (tulenevalt Riigi raamatupidamise üldeeskirjast vastavuses IPSAS 23 (Revenue from Non-
Exchange Transactions (Taxes and Transfers)) põhimõtetega. 

Sihtfinantseerimise põhivarade soetamiseks saamise tekkepõhiseks kuupäevaks loetakse 
maksetaotluses esitatud põhivarade soetamise kuupäeva. Põhivarade sihtfinantseerimise korral 
võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud põhivara bilansis arvele tema soetusmaksumuses. 
Soetatud põhivara amortiseeritakse sarnaselt muule põhivarale kulusse tema kasuliku eluea 
jooksul. 

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine 

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 
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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. Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine 
on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. 

Eraldised ja tingimuslikud kohustused 

Bilansis kajastatakse eraldisena aruandeperioodil või eelnevatel perioodidel tekkinud ERR-i 
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. Täpsem info avalikustatud lisas 15. 

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. 

Bilansipäevajärgsed sündmused 

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad 
asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2010 ja aruande koostamispäeva, 31.03.2011 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 saldode muutused. 

Tehingud seotud osapooltega 

Osapooli loetakse seotuks kui üks osapool omab teise osapoole üle kontrolli või olulist mõju. 

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks ERR-i nõukogu ja 
juhatuse liikmeid ning teisi isikuid ja ettevõtteid, kes saavad kontrollida või mõjutada ERR-i finants- 
ja majandusotsuseid. 
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Lisa 2 Nõuded ostjate vastu 

 31.12.2010 31.12.2009 

Ostjate tasumata summad 4 417 299 5 838 417 
Ebatõenäoliselt laekuvad summad -691 357 -312 664 

Kokku nõuded ostjate vastu 3 725 942 5 525 753 

 

Ebatõenäoliselt laekuvate summade liikumine: 
 31.12.2010 31.12.2009 

Ebatõenäoliselt laekuvad summad perioodi alguses -312 664 -73 412 
Ebatõenäoliselt laekuvate summade laekumine 214 885 151 220 
Perioodi jooksul ebatõenäoliseks kantud summad -818 755 -408 429 
Perioodi jooksul lootusetuks kantud summad 225 177 17 957 

Ebatõenäoliselt laekuvad summad perioodi lõpus -691 357 -312 664 

 

Lisa 3 Maksud 

Maksuliik 31.12.2010 31.12.2009 
 Ettemaks ja 

tagasinõue 
Maksuvõlg Ettemaks ja 

tagasinõue 
Maksuvõlg 

     
Maksude ettemaksed ja 
tagasinõuded (lisa 4) 

126 512 0 328 533 0 

Sotsiaalmaks 0 8 955 291 0 9 035 013 
Kinnipeetud tulumaks 0 4 834 745 0 4 929 447 
Käibemaks 0 569 341 0 1 374 772 
Töötuskindlustusmakse 0 1 049 962 0 1 056 826  
Kogumispensioni makse 0 265 276 0 106 051 
Erijuhtude tulumaks 0 86 120 0 63 696 
Litsentsitasude tulumaks 0 64 397 0 32 516 
Muud maksud 0 2 367 0 0 

Kokku 126 512 15 827 499 328 533 16 598 321 

Maksuvõlad sisaldavad deklareeritud ja deklareerimata makse. 

 

Lisa 4 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud ja muud lühiajalised nõuded 

 31.12.2010 31.12.2009 Lisa 

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 2 848 447 13 843 616  
Muud lühiajalised nõuded 3 021 544 3 410 973  
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 3) 126 512 328 533 3 
Viitlaekumised 75 317 402 611  

Kokku ettemakstud tulevaste perioodide kulud 
ja muud lühiajalised nõuded 

6 071 820 17 985 733  

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud seisuga 31.12.2010 sisaldavad ettemakseid 2011. a 
suusatamise MK/MM, laskesuusatamise MK/MM, Iluuisutamise EM/MM, sisekergejõustiku EM ja 
sõudmise ülekannete eest kokku 1 320 510 krooni (31.12.2009 sisaldavad ettemakseid 2010. a 
Vancouver OM ja jalgpalli MM spordiülekannete eest kokku 11 191 114 krooni). 
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Lisa 5 Varud 

 31.12.2010 31.12.2009 Lisa 

Hankefilmide litsentside varu 10 937 307 12 166 617  
Ettemaks hankijatele 1 513 167 870 301  
Valmistoodang 1 028 434 1 829 262  
Tooraine ja materjal 196 922 311 559  
Müügiootel põhivara 0 1 030 800 8 

Kokku varud 13 675 830 16 208 539  

Valmistoodangu varud hinnati 2010.a. alla kokku 491 373 krooni, allahindluste tühistamised 
puuduvad (2009.a. allahindlust ei tehtud). 

 Teise osapoole käes vastutaval hoiul realiseerimiseks on kaupa seisuga 31.12.2010 kokku 787 221 
krooni (31.12.2009 670 054 krooni väärtuses). 

 

Lisa 6 Pikaajalised ettemaksed 

 
 31.12.2010 31.12.2009 

Jalgpall EM2012 2 086 480 0 
OM2012 London 1 764 833 895 466 
Muud  õigustega seotud ettemaksed 381 860 220 090 
Jalgpall MM2014 264 688 0 
Suusatamise MM2013 56 357 24 955 

Kokku 4 554 218 1 230 511 

Spordiülekannete TV-õiguste  pikaajalised  kohustused  on  kajastatud lisas 23. 

 

Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud 

 31.12.2010 31.12.2009 

Soetusmaksumus 38 386 796 38 386 796 
   
 2010 2009 
Aruandeperioodi kulum 610 785 611 151 
   
 31.12.2010 31.12.2009 

Akumuleeritud kulum -3 875 997 -3 265 212 

Jääkmaksumus 34 510 799 35 121 584 

 
 2010 2009 Lisa 

Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu 3 710 394 4 486 646 17 
Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud 3 517 731 3 690 424  

Netotulu kinnisvarainvesteeringute 
rentimisest 

192 663 796 222  

Kinnisvarainvesteeringuteks on ümber klassifitseeritud see osa ERR-ile kuuluvatest kinnistutest, 
mida ERR ei kasuta oma põhitegevuseks, vaid renditulu teenimiseks. 
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Lisa 8 Materiaalne põhivara 

 Maa ja 
ehitised 

Masinad ja 
seadmed 

Muu 
inventar ja 
sisseseade 

Ettemaks 
p/v eest 

Kokku 

      
Soetusmaksumus 31.12.2008 217 442 276 222 652 531 7 191 459 10 543 629 457 829 895 
Ettemaks lõpetamata ehituse eest 0 0 0 8 429 784 8 429 784 
Ettemaks põhivara eest      
Soetamine 1 421 524 69 940 084 673 150 -5 041 365 66 993 393 
Ümberklassifitseerimine 
müügiootel põhivaraks 

-1 030 800 0 0 0 -1 030 800 

Müük ja mahakandmine 
soetusmaksumuses 

0 -13 004 707 -995 351 0 -14 000 058 

Soetusmaksumus 31.12.2009 217 833 000 279 587 908 6 869 258 13 932 048 518 222 214 
Ettemaks lõpetamata ehituse eest 0 0 0 17 594 738 17 594 738 
Soetamine 0 5 427 790 0 0 5 427 790 
Müük ja mahakandmine 
soetusmaksumuses 

-79 180 -6 813 817 -153 441 0 -7 046 438 

Soetusmaksumus 31.12.2010 217 753 820 278 201 881 6 715 817 31 526 786 534 198 304 

      
Akumuleeritud kulum 31.12.2008 -21 898 143 -156 388 057 -4 872 402 0 -183 158 602 
Arvestatud kulum -3 736 636 -27 277 340 -610 722 0 -31 624 698 
Müüdud ja mahakantud põhivara 
kulum 

0 12 044 766 797 703 0 12 842 469 

Akumuleeritud kulum 31.12.2009 -25 634 779 -171 620 631 -4 685 421 0 -201 940 831 
Arvestatud kulum -3 768 757 -29 754 326 -488 706 0 -34 011 789 
Müüdud ja mahakantud põhivara 
kulum 

79 180 6 789 517 153 442 0 7 022 139 

Akumuleeritud kulum 31.12.2010 -29 324 356 -194 585 440 -5 020 685 0 -228 930 481 

      

Jääkmaksumus 31.12.2009 192 198 221 107 967 277 2 183 837 13 932 048 316 281 383 
Jääkmaksumus 31.12.2010 188 429 464 83 616 441 1 695 132 31 526 786 305 267 823 

 

Informatsioon kapitalirendi tingimustel renditud ja laenude tagatiseks panditud varade kohta on 
toodud lisades 10 ja 11. 

Seisuga 31.12.2009 kanti bilansist välja alla 30 000 kroonise soetusmaksumusega põhivarad ja võeti 
arvele bilansiväliselt. 

Juhatuse otsusel ja ringhäälingu nõukogu kinnitusel müüdi 2010.a. jooksul kinnistu Vana-Narva 
mnt 9, kinnistu oli ümberklassifitseeritud müügiootel varaks, vt lisa 5. 

Ettemaksed põhivara eest moodustavad maksed uue ringhäälinguhoone  arhitektuurse ja 
inseneriosade  projekteerimistööde eest. 
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Lisa 9 Immateriaalne põhivara 

 Tarkvara 

  

Soetusmaksumus 31.12.2008 13 580 054 

Soetamine 3 766 463 

Mahakandmine -457 972 

Soetusmaksumus 31.12.2009 16 888 545 

Soetamine 488 100 

Mahakandmine -37 033 

Soetusmaksumus 31.12.2010 17 339 612 

  

Akumuleeritud kulum 31.12.2008 -7 440 326 

Arvestatud kulum -3 398 445 

Mahakantud immateriaalse põhivara kulum 455 144 

Akumuleeritud kulum 31.12.2009 -10 383 627 

Arvestatud kulum -2 652 596 

Mahakantud immateriaalse põhivara kulum 37 033 

Akumuleeritud kulum 31.12.2010 -12 999 190 

  

Jääkväärtus 31.12.2009 6 504 918 
Jääkväärtus 31.12.2010 4 340 422 

 

Lisa 10 Pikaajalised võlakohustused ja panditud varad 

 Laenu 
saldo 

sh. 
pikaajaline 

osa 

sh. 
lühiajaline 

osa 

Makse-
tähtaeg 

Intressimäär Lisa 

31.12.2010       
Liisingkohustused  2 746 761 1 726 323 1 020 438 2013 3,85% 11 
Pikaajaline laen * 52 571 487 39 862 780 12 708 707 2015 3,53%, 4,13%   

KOKKU 55 318 248 41 589 103 13 729 145    
       
31.12.2009       
Liisingkohustused 151 269 0 151 269 2010 4,95% 11 
Pikaajaline laen 69 108 409 52 571 487 16 536 922 2015 3,48%, 4,13%   

KOKKU 69 259 678 52 571 487 16 688 191    

 

Seisuga 31.12.2010 pikaajalise võlasumma 52 571 487 krooni alusvaluuta on EUR (31.12.2009 
pikaajalisest võlasummast 66 650 236 krooni alusvaluuta on EUR, 2 458 173 krooni alusvaluuta on 
EEK) 

2006. a fikseeriti pikaajalise laenusumma 2 743 012 krooni intressi laenu tähtaja lõpuni kasutades 
swap tehingut. Fikseeritud intressimääraks kujunes 4,13% aastas. 

* laenusumma 2 743 012 krooni (2009. a 6 856 065 krooni) tagatiseks on Eesti Vabariigi 
garanteerimisleping nr. 2261 09.08.2001 (Riigikogu 13.06.2001 otsus), laenuandja Nordea pank. 
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*laenusumma 49 828 475 krooni (2009. a 59 794 179 krooni) tagatiseks seati hüpoteek 40 mln 
krooni kinnistule Gonsiori 27/Faehlmanni 10, bilansiline jääkmaksumus 41 974 204 krooni seisuga 
31.12.2010, laenuandja SEB Pank AS. 

 

Lisa 11 Kapitalirent 

Eesti Rahvusringhääling rendib kapitalirendi tingimustel televisioonitehnikat (masinad ja 
seadmed) 
 31.12.2010 31.12.2009  

Soetusmaksumus 2 963 482 582 093  
    
 2010 2009  

Aruandeperioodi kulum  192 421 101 866  
    
 31.12.2010 31.12.2009  

Jääkväärtus 2 771 061 115 206  
    
 31.12.2010 31.12.2009 Lisa 

Kapitalirendi võlgnevus 2 746 761 151 269 10 
  sh. maksetähtajaga kuni 1 aasta 
       1-5 aastat 

1 020 438 
1 726 323 

151 269 
0 

 

    
 2010. a. 2009. a.  

Keskmine intressimäär 3,8 – 5,8% 3,8 – 5,8%  
Aruandeperioodi maksed 755 950 395 333  
Aruandeperioodi intressikulu 12 866 11 739  
Alusvaluuta EEK EEK  

 

Lisa 12 Kasutusrent 

ERR-s renditakse kasutusrendi tingimustel autosid ja ruume. 2010. a autode rendikulu oli kokku 
1 174 813 (2009. a 1 162 013) krooni ja ruumide rendikulu oli kokku 655 295 (2009. a  655 927) 
krooni. 

Järgmiste perioodide kohustused mittekatkestatavatest  kasutusrendilepingutest 
 31.12.2010 31.12.2009 

Kuni 1 aasta 850 991 1 103 027 
1-5 aastat 523 658 1 286 216 

Kokku tulevaste perioodide rendimaksed 1 374 649  2 389 243 

 



Majandusaasta aruanne 2010 

36 

 

Lisa 13 Võlad ja ettemaksed 

 31.12.2010 31.12.2009 Lisa 

Maksuvõlad  15 827 499 16 598 321 3 
Võlad töövõtjatele  12 635 956 14 689 727  
Võlad hankijatele 
   sh võlg põhivara eest 

11 482 023 
163 781 

22 499 886 
7 075 129 

 

Muud võlad 330 271 319 239  
Tuletisinstrumendid 34 188 181 939 22 

Kokku võlad ja ettemaksed 40 309 937 54 289 112  

 

Lisa 14 Tulevaste perioodide ettemakstud tulud 

 31.12.2010 31.12.2009 

Ette laekunud tegevuskulude 
sihtfinantseerimine 

617 411 1 819 100 

Muud ette laekunud tulevaste perioodide tulud 188 989 166 404 

Kokku tulevaste perioodide ettemakstud tulud 806 400 1 985 504 

 

Lisa 15 Eraldised 

 31.12.2010 31.12.2009 

 lühiajaline pikaajaline lühiajaline pikaajaline 

Pensionäride hüvitiste eraldis 373 814 1 295 305 354 580 1 228 658 
Kohtuvaidluste eraldis 120 000 0 120 000 0 
Juhatuse liikmete hüvitised 0 1 209 661 0 1 164 706 

Kokku eraldised 493 814 2 504 966 474 580 2 393 364 

 

ERR ja organisatsioonis tegutsevad kolm ametiliitu leppisid 2009. a kokku kollektiivlepingute 
muudatustes, mille kohaselt ERR-ist pensionile minevad üle 20 a tööstaažiga töötajad saavad 
lahkumishüvitise, mille suurus on võrdne ERR-i poolteistkordse keskmise kuutasuga. Vastavalt 
korrigeeriti ka lahkumishüvitiste eraldist. Pensionäride hüvitiste eraldis moodustatakse töötaja 
pensionilemineku õiguse tekkimise kuupäevale eelneva kolme aasta jooksul. Eelduseks on võetud 
pensionilemineku realiseerumine võrdsetes osades viie aasta jooksul ning vastavalt on kohustus 
jagatud lühiajaliseks ja pikaajaliseks. Eraldise pikaajaline osa on diskonteeritud määraga 6%. 
Eraldise suuruse aluseks olevad hinnangud vaatab juhatus üle igal bilansipäeval ning vajadusel 
tehakse vastavad korrigeerimised. 

Juhatuse liikmete hüvitiste eraldise pikaajaline osa on diskonteeritud 6% intressimääraga. 
Realiseerumise tähtaeg on 31.05.2012. 
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Lisa 16 Tulud riigieelarvest 

 2010 2009 

Toetus tegevuskuludeks 351 302 021 379 232 443 
Sihtfinantseerimine põhivara soetusteks 30 000 000 37 285 000 
Sihtfinantseerimine õppelaenude katteks 891 130 884 386 

Kokku 382 193 151 417 401 829 

 

 

Lisa 17 Tulud teenuste müügist ning muud tulud 

Teenuste müügitulud jagunevad  
geograafiliste piirkondade lõikes 2010 2009 
Eesti Vabariik 31 868 086 28 732 969 
Välisriigid 9 548 483 2 974 138 
Kokku 41 416 569 31 707 107 

 
tegevusalade lõikes 2010 2009 
Koostööprojektid 21 966 730 13 674 135 
Tootmisteenus 9 161 914 5 414 259 
ERR toodangu ja arhiivimaterjali müük 3 490 554 4 972 622 
Hoone üüritulu 3 710 394 4 486 646 
Muud teenused  3 086 977 3 159 445 
Kokku 41 416 569 31 707 107 

 

Muude tulude jagunemine 
 2010 2009 
Projektikulude sihtfinantseerimine 17 297 075 9 316 259 
Tulud põhivara müügist 1 804 423 63 062 

 Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 760 023 6 365 435 
Muud tulud 268 902 173 451 
Valuuta kursivahed 112 867 0 

 Kokku 20 243 290 15 918 207 
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Projektikulude sihtfinantseerimine finantseerijate lõikes 
Finantseerija 2010 2009 
Kultuuriministeerium 3 423 849 902 054 
Eesti Olümpiakomitee 2 285 560 90 000 
MTÜ Eesti Jalgpalli Liit 2 118 666 0 
Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed 1 370 185 1 533 471 
SA Archimedes 1 284 647 146 362 
Viimsi Vallavalitsus 798 364 803 535 
Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon 782 330 0 
Eesti Kirikute Nõukogu 689 600 740 100 
Eesti Kultuurkapital 637 745 0 
SA Keskkonnainvesteeringute keskus 558 302 500 000 
MTÜ Eesti Suusaliit 498 928 806 424 
Teabe Instituut OÜ 357 572 413 529 
Rahandusministeerium 350 000 0 
SA Tallinn 2011 325 000 0 
Eesti Ajalehed SA 300 000 0 
SA Teaduskeskus AHHAA 291 908 78 233 
Eesti Kergejõustikuliit 275 000 0 
Haridus- ja Teadusministeerium 202 000 615 083 
Eesti Kirjanduse Selts 174 765 0 
Kaitseministeerium 156 000 132 655 
MTÜ Eesti Korvpalliliit 100 000 250 500 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 100 000 0 
Narva Linnavalitsus 100 000 90 000 
Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus 67 684 1 196 702 
Prantsuse Kultuurikeskus 23 470 0 
KPMS & Partnerid OÜ 20 000 0 
EELK Kirikupäeva ja Laulupeo SA 5 500 0 
Elukestva Õppe Arendamise SA Innove 0 373 314 
Alfa-Omega Communications 0 270 000 
Deutsche Welle 0 234 699 
MTÜ Eesti Ujumisliit 0 139 598 
Kokku 17 297 075 9 316 259 

 

Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 
Finantseerija 2010 2009 
Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus 360 023 6 365 435 
Kultuuriministeerium 400 000 0 
Kokku 760 023 6 365 435 
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Lisa 18 Programmi tootmis-, edastus- ja arhiveerimiskulud 

Kululiik 2010 2009 

Tööjõukulu sh mittekoosseisuline 179 281 376 189 971 317 
Programmi levitamiskulu 44 471 755 51 491 653 
Hankekulu 36 169 347 32 719 142 
Põhivahendite amortisatsioon 32 623 296 31 120 063 
Autoritasud 23 724 413 23 392 906 
Mittetagastatav käibemaks 22 076 367 35 559 837 
Muude teenuste kulu 14 493 965 14 845 430 
Tootmis-tehniline kulu 10 262 241 10 493 713 
Lähetuskulu 5 987 990 3 949 174 
Transpordikulu 4 092 581 3 298 307 
Ruumide üüri- ja turvateenuse kulu 2 468 460 1 590 649 
Lavastuskulu 2 396 899 3 750 996 
Turundus- ja reklaamikulu 2 276 771 2 504 736 
Informatsiooni ost 1 972 698 1 675 541 
Sidekulu 1 693 962 1 704 041 
Salvestuskulu 1 238 805 1 749 042 

Kokku 385 230 926 409 816 547 

 

Lisa 19 Juhtimis- ja halduskulud 

Kululiik 2010 2009 

Tööjõukulu sh mittekoosseisuline 27 805 274 27 536 005 
Kommunaalteenused ning hoone remont 9 314 716 9 292 106 
Muu halduskulu 8 022 586 8 958 211 
Põhivahendite amortisatsioon 4 651 874 4 514 231 

Kokku 49 794 450 50 300 553 

Juhtimis- ja halduskulud sisaldavad uue ringhäälingumaja arendusega seotud kulusid summas 5,6 
mln kr (2009 3,7 mln). 

 

Lisa 20 Muud kulud 

 2010 2009 

Kahjum põhivara likvideerimisest (jääkväärtus) 24 299 945 583 
Kahjutasud ja viivised 605 6 052 
Valuuta kursivahed 0 37 145 

Kokku 24 904 988 780 
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Lisa 21 Koosseisulised töötajad 

 2010 2009 

Palgakulu 131 377 205 138 788 365 
Sotsiaal- ja töötuskindlustus 45 128 647 47 717 73 

Kokku 176 505 852 143 560 138 

Keskmine töötajate arv 616 633 

 

 

Lisa 22 Finantstulud ja –kulud 

Finantstulud 
 2010 2009 

Intressid 45 239 1 153 371 
swap-i õiglase väärtuse muutus 147 751 63 149 

Kokku 192 990 1 216 520 

 

Finantskulud 
 2010 2009 

Intressid laenudelt 2 196 350 2 512 094 
Valuutakursi kasumid ja kahjumid 9 402 9 278 
Muu laenuga seotud kulu 3 000 0 

Kokku 2 208 752 2 521 372 

 

Lisa 23 Bilansivälised varad ja siduvad tulevikukohustused ja tingimuslikud kohustused 

Bilansiväliselt on arvele võetud väheväärtuslikku vara (soetusmaksumusega alla 30 000 krooni) 
seisuga 31.12.2010 kokku soetusmaksumuses 40 756 186 krooni (seisuga 31.12.2009 40 499 197 
krooni), mida inventeeritakse koos aastainventuuriga. 

 

ERR-il on spordiülekannete TV-õiguste ostmisega seotud pikaajalisi kohustusi  järgmiselt: 
 31.12.2010 31.12.2009 

Jalgpall MM2014 4 886 824 5 832 661 
Muude spordiülekannete õigused 1 798 437 852 618 
Jalgpall EM2012 938 796 2 816 388 
OM2012 London 281 639 1 533 429 
Suusatamise MM2013 76 517 141 263 

Kokku 7 982 213 11 176 359 

Spordiülekannete TV-õiguste pikaajaliste kohustuste  ettemaksed  on kajastatud  lisas 6. 

 

Maksuhalduril on õigus kontrollida ERR-i maksuarvestust kuni 6 aasta jooksul maksudeklaratsiooni 
esitamise tähtajast ning vigade tuvastamisel määrata täiendav maksusumma, intressid ning trahvi. 
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Lisa 24 Tehingud seotud osapooltega 

Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse liikmetele arvestati aruandeaastal tasu koos sotsiaalmaksuga 
3,950 miljonit krooni (2009. a tasu 4,209 miljonit krooni). 

Rahvusringhäälingu nõukogu liikmetele arvestati tasu koos sotsiaalmaksuga 1,276 miljonit krooni 
(2009. a. Rahvusringhäälingu nõukogu tasu 1,458 miljonit krooni). 

Juhatuse  liikmete teenistuslepingud  näevad ette lepingu lõppemisel lahkumishüvitise maksmist 4 
kuu tasu ulatuses kui juhatuse liige ei jätka tööd uues juhatuse koosseisus. Lahkumishüvitistele on 
moodustatud eraldis. 

Muid tehinguid seotud osapooltega on aruandeperioodil tehtud summas 639 248 krooni, millest 
lühiajalisi nõudeid  244 780 krooni, kohustusi ei ole. Need tehingud on toimunud tavapärastel 
turutingimustel. Seotud osapooltena on arvestatud juhatuse ja nõukogu liikmeid, nende 
pereliikmeid ning juriidilisi isikuid, kelle juhtorganitesse või omanikeringi eelpoolnimetatud 
füüsilised isikud kuuluvad. Seotud osapoolte vastu puuduvad  2010. a.  ja 2009. a. nõuete 
allahindlused. 

 

Lisa 25 Tegevuse jätkuvus 

Seisuga 31. detsember 2010 ületasid ERRi lühiajalised kohustused käibevara 23 711 057 krooni 
võrra. ERR-i raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes organisatsiooni tegevuse 
jätkumisest, sest juhtkonna hinnangul ei tekita negatiivne käibekapital seisuga 31. detsember 2010 
organisatsioonile majandusraskusi. ERR finantseerimine riigieelarvest toimub stabiilselt ja 
igakuiselt vastavalt Kultuuriministeeriumiga sõlmitud riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingule 
(ei ole aruandes Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava kohaselt nõudena kajastatud) ning 
lühiajaliste kohustuste täitmine tähtaegselt ei tekita probleeme. Sarnane käibekapitali struktuur 
on ERR-l püsinud läbi aastate. 

 

Lisa 26 Bilansipäevajärgsed sündmused 

Alates 1. jaanuarist 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). 
Sellest tulenevalt konverteeris Eesti Rahvusringhääling alates 01.01.2011 oma 
raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011. aasta ja järgnevaid finantsaruandeid hakatakse 
koostama eurodes. Võrdlusandmed konverteeritakse ametliku üleminekukursiga 15,6466 
EEK/EUR. 
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE 
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RAHVUSRINGHÄÄLINGU JUHATUSE ALLKIRJAD 

Eesti Rahvusringhäälingu juhatus on koostanud käesoleva majandusaasta aruande, mis koosneb 
raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest. 

 

 

Margus Allikmaa 

Juhatuse esimees  ..............................................................................................  

 

 

Hanno Tomberg 

Juhatuse liige  ..............................................................................................  

 

 

Tiina Kaalep 

Juhatuse liige  ..............................................................................................  

 

 

Jaak Raie 

Juhatuse liige  ..............................................................................................  

 

 

Joel Sarv 

Juhatuse liige  ..............................................................................................  

 

 

Tallinn, 31. märts 2011 
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RAHVUSRINGHÄÄLINGU NÕUKOGU ALLKIRJAD 

Eesti Rahvusringhäälingu 2010. a. majandusaasta aruandele 

 

Kiidame heaks Eesti Rahvusringhäälingu 2010. a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 
juhatuse poolt 31. märtsil 2011 ning auditeeritud AS PricewaterhouseCoopers poolt. 

 

Hagi Šein 
Rahvusringhäälingu nõukogu esimees 

Maret Merisaar 
Rahvusringhäälingu nõukogu liige 

Igor Gräzin 
Rahvusringhäälingu nõukogu liige 

Rain Tamm 
Rahvusringhäälingu nõukogu liige 

Andres Herkel 
Rahvusringhäälingu nõukogu liige 

Ela Tomson 
Rahvusringhäälingu nõukogu liige 

Andres Jõesaar 
Rahvusringhäälingu nõukogu liige 

Marika Tuus 
Rahvusringhäälingu nõukogu liige 

Peeter Kreitzberg 
Rahvusringhäälingu nõukogu liige  

 

 


