
Eesti Rahvusringhääling

Majandusaasta aruanne 2008



~ Majandusaasta aruanne 2008

SISUKORD
ÜLDI NFO EESTI RAHVUSRINGHÄÄLI NGU KOHTA ••••••••.•••••••••••••.....................................•.•.•....••••..... 3
TEGEVU SAR UA N N E.....•.••••••••••••••..........•••••..•.•••••••••••••••••••.....•••••••.....•••••••••••••••••••••••••••••••••.............••••..• 4

ÜId ised arengud •.•.•..•..•.•.•.•.....•...•.•..•.•....•.•.•.•.•....•..•.•.•.•.....•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•...•.•.•.•...•...•.•.•.•.•.•.•..•.•.•.•.•...•.•.•. 4
progra m m id ja nend e mõ juvä Ii •.•...•.•.•.•.•....•.•.•..•......•.•.•........•.•.•.•....•..•..•..•.•.•.•.•.•.•.•..•..•.•.•..•.•.•.•.•.•.•.•.•.•....•.•. 5

Programm id ja toimetused .......................................•.•............•..........................•.•............•.•.•...................... 5
ETVl 5
ETV2 .............•............................................................................................................................................................. 7
Vikerraadio 7
Raadio 4 ............................................................................•........................................................................................ 8
Raadio 2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••....•••••••••••.••.•••...•••...••••••••••••.•..•••...••.....•••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.. 9
Klassika raadio ...........••....•..•...................................................................................................................................... 9
Raadio Taliin n 10

Internetimeedia ..............••...•.............................•..................................................................................................... 10

Uudistetoi metus .....................................................................••......••........................................................................ 11

Sporditoimetus .....................................•..................................................................................•................................ 11

Raadi oteater 12

Aud itoori um ................................................................................................•.........•............•.•............•.......... 12
Konta kt ..............••...••.•.......................................................••...•••.....••..•..•••...•.•.......................................................... 12

UsaIdusväärsus, rahu I01u programmi dega 14
Eristumine ....................................................•.....•...................................•................................................................. 14

Aj akirj and useetika nö un ik ....•........•..•.•.•...........•.......................................................................................... 16
Arh iivid ...............................•..•.•.••.......•.•.•.•.•................................................................................................. 16

Teh n il ine aren g ja investeeri ngud •..•.•.•.....•.•.•.•..•...•.•.•.•....•.•..•.•.•.•.•.•.•.•.•..•.•..•.•..•..•.•.•....•..•.•...•.•.....•.•.•..•...•.. 16
Tehnikainvesteeringud .......................................................................................••................................................... 16
Pärnu stuud i0 .....................................••.................................................................................................................... 17
Uue ringhää lingumaja arendus .......................................••..........••.............••...••....•................................................. 17

Eel arve ja se Ile tä itm in e •.•.•.•..•.•.•.•.•..•.•..•.•.•.•....•.•.•.•....•...•.•..•..•.•.•.•.•..•.•.•.•.•.•..•..•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•..•.•.•.•.•. 17
Personal •.•.•.•.•.••••.•.•.•.•.•.•.•.•.••..•.•.•.••.•.•.•.•.•.•.•.••.•.•.••.•.•.•.••••.•.•.•.•.•.••••.•.••.•.•.••.•.••.•.•.•.••.•.•.•.•.•.•.•.•.••.•.•.•.•.•.•.•.••.19

RAAMATU PIDAM ISE AAST AAR UAN NE •.•.•..........................................................•••.•.•.•..•.•.•.•..•.•••••.... 20
Juhatuse ki nn itus raam atu p idam ise aruand e Ie •..•.•.•.•.•.•.•.•.•.•..•.•.•..•.•.•.....•..•.•.•....•.•.•.•..•.•.•......•.•.•....•.•.•.•.•. 20
BiIanss •.•.•.•.•.•.•.•.•..•..•.•.•.•.•.......•.•.•.•.•.•....•.•.•.•.•....•.••.•.•..•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•...•.•.•..•.•.....•.••.•.•.•..•.....•.•......•.•.•..21
Tu Iem iaru ann e •.•.•.•..•.•.•...•.•.•.•....•..•..•.•.•...•.•.•.•.•...•.•.•..•.•...•..•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•..•..•.•.•.•.•....•.•.•...•.•.•.•.•.•.•.•..•.•.. 22
Netovara muu tu ste aruanne •.•..•.•.•.•..•.•.•....•..•..•.•...•.•.•.•.•..•.•.•..•.•.•...•.•.•.•..•.•..•.•.•.•.•.•.•.•..•.•.•.•.•.•.•.•..•.•..•.•...•.. 22
Ra havoogu de aruan ne .•.•.•..•.•..•.•.•.•.•.•.•.•.•...•.•.•..•.•...•.•.•.•.........•.•.•.....•.•.•.•.•.•.•.•..•.•.•.•.•.•.•.•.•.•..•.•.•.•.•.•.•.•.•..... 23
RAAMATU PIDAM ISE ARUAN DE L1SAD•..•..•.•.•.•.•.•.•.•...•...•.•......•.•..•......•.•.•.•....•.•.•.•.•.•.•.•..•.•..•.•.•..•.•.•..•..•..•... 24

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused 24
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu 29
Lisa 3 Ma ksud 29
Lisa 4 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud ja muud lühiajalised nõuded 30
Lisa 5 Varud ...................................................................................................••......•................................................. 30
Lisa 6 Pikaajalised ettemaksed ja finantsinvesteeringud 30
Lisa 7 Kinnisva rai nvesteeri ngud 30
Lisa 8 Materiaalne põhivara 31
Lisa 9 Im materiaa Ine põhiva ra 32

Lisa 10 Pikaajalised võlakohustused ja panditud varad 32
Lisa 11 Kapita lirent 33
Lisa 12 Kasutusrent ...................................••............................................................................................................ 33
Lisa 13 Võlad ja ettemaksed ............................................................................................................•••..................... 33
Lisa 14 Tulevaste perioodide ettemakstud tulud 34
Lisa 15 EraIdised 34
Lisa 16 Tui ud riigieelarvest 34
Lisa 17 Tulud teenuste müügist ning muud tulud 35
Lisa 18 Programmi tootmis·, edastus- ja arhiveerimiskulud 36
Lisa 19 Juhtimis- ja halduskulud ....................••........................................................................................................ 36
Lisa 20 Finantstulud ja -kulud ....................••••........................................................................................................ 36
Lisa 21 Bilansivälised varad ja kohustused 37
Lisa 22 Tehingud seotud osapooltega 37
Lisa 23 Bilansipäevajä rgsed sünd m used ................................••............................................................................... 37

AU DliTO Rl JÄRELD USOTSU S •..............•.............................................................................••••••............ 38
RAHVU SRlNGHÄÄLI NGU NÕU KOGU ALLKI RJAD •••••••••••.•.•.•..........................................•.••••••••..•••••••• 39

2



Majandusaasta aruanne 2008

ÜLDINFO EESTI RAHVUSRINGHÄÄLlNGU KOHTA

Nimetus:
Juriidiline vorm:
Postiaadress:
Telefon:
Faks:
Elektronpost:
Interneti kodulehekülg:
Registrikood:
KM kohustuslase registreerimisnumber:
Majandusaasta:
Põhitegevusala:

Juhatus:

Nõukogu:

Korraldav ministeerium:

Audiitor:

Eesti Rahvusringhääling (ERR)
avalik-õiguslik juriidiline isik
Gonsiori 27, 15029 Tallinn
+3726284100, +372 6114115
+3726284155
err@err.ee
www.err.ee
74002322
EE101148858
01. jaanuar - 31.detsember 2008
ringhäälinguprogrammide tootmine, edastamine ja
arhiveerimine

Margus Allikmaa, juhatuse esimees
Hanno Tomberg, juhatuse liige
Joel Sarv, juhatuse liige
Jaak Raie, juhatuse liige
Urmo Männi, juhatuse liige1

Andres Jõesaar, nõukogu esimees
Andres Herkel, nõukogu liige
Igor Gräzin, nõukogu liige
Peeter Kreitzberg, nõukogu liige
Maret Merisaar, nõukogu liige
Villu Reiljan, nõukogu liige
Hagi Sein, nõukogu liige
Marika Tuus, nõukogu liige
Ela Tomson, nõukogu liige
Rain Tamm, nõukogu liige

Kultuuriministeerium

Rimess OÜ

Eesti Rahvusringhääling on EBU (European Broadcasting Union) liige.

Kuni 28.11.2008. Alates 1.03.2009 kuulub juhatusse Tiina Kaalep-Tarmak

I 3

mailto:err@err.ee
http://www.err.ee


Majandusaasta aruanne 2008

TEGEVUSARUANNE

Üldised arengud
2008. aasta oli Eesti Rahvusringhäälingule emotsionaalselt rikas ja väga töine aasta. Sellesse
aastasse mahtus palju ebameeldivat, aga rohkem oli siiski õnnestumisi ja positiivseid arenguid.
Juba aasta alguses tuli koostada negatiivne Iisaeelarve, sellele järgnes Riigikogu otsus
ringhäälinguloa tasu kaotamisest, millega sisuliselt loodi konkurentsieelised erakanalitele. Lisaks
veel üldine majanduslangus ja sellest tingitud hirmutav väljavaade järgmiste aastate
eelarvetuludele, kõrge inflatsioon ja meile oluliste teenuste järsk kallinemine, uute konkureerivate
kanalite tulek - see on lühike loetelu teguritest, mille põhjal võib öelda, et 2008. aasta oli
keeruline.
Õnneks oli möödunud aastas ka hästi palju rõõmustavat ja võib isegi öelda, et viimase kümme
aasta jooksul pole avalik-õiguslikus ringhäälingus toimunud sedavõrd suuri muutusi nagu 2008.
aastal. Toome need esile ilma pingerivi silmas pidades. Põhjusel, et mõnest esmapilgul
vähemtähtsast muutusest või algatusest võib tulevikus kujuneda oluline trend ning vastupidi:-
hetkel suureks kõneaineks kujunenud digipööre võib osutuda ebapiisavaks ning kiirelt mööduda,
kuna ei vasta sisu suhtes nõudlike, aega hindavate ning liikuva eluviisiga inimeste
meediatarbimisele.
2007. aasta keskel öeldud lausest: "Tantsud tähtedega oleks võinud olla ka ETVsaade" kasvas
uskumatult lühikese ajaga välja meie oma ja väga edukas meelelahutusaade "Laululahing". Selle
saate menu, positiivne mõju kooriliikumisele ja jätkumine järgmistel aastatel on väljaspool
kahtlust.
2008. aasta suvelolime esimest korda olümpiamängudel väljas päris oma tele- ja raadiostuudioga.
See oli väga suur väljakutse just tehnilisele personalile: kasutati täiesti uut tehnikat, tehnilisi
tingimusi tuli kooskõlastada kauge Pekingiga, samas puudus varasem kogemus. Kõigega saadi
veatult hakkama.
Algul ainult ühe programmi ja kahesaja saatetunni täitmiseks Pekingisse läkitatud meeskonnaga
toodeti lausa topeltkogus saatetunde - see sai võimalikuks tänu ETVteise kanali käivitumisele.
Kogu Pekingi meeskonna ennastsalgavad pingutused ning ületunnid on just sellise tõhusa töö
näiteks, mida võiks positiivse näitena ka mainida EBU ja üldse avaliku sektori efektiivsusest
rääkivates õpikutes.
Teise telekanali käivitamine ilma täiendava rahata oli omaette kübaratrikk. Seda poleks juhtunud,
kui poleks tekkinud ühist arusaamist - ilma Iisakanalita kaotame midagi olulist ja pöördumatut.
Võib öelda, et 53 aastat pärast Eesti esimese teleprogrammi eetrisse jõudmist käivitus lõpuks ka
teine avalik-õiguslik kanal. ETV2 algus oli uskumatult edukas. Sellest räägivad nüüd kõik, seda
peetakse oluliseks. Kanali avamist hinnati 2008. aasta kõige lapsesõbralikumaks teoks.
2008. aasta jooksul toimusid väga olulised positiivsed muutused meie uudisteportaalides.
Ühtlustasime portaalide vormi ja sisu, lähtudes Rahvusringhäälingu korporatiivsest identiteedist,
ühes sellega kasvas nende portaalide külastatavus. Loodi ka Rahvusringhäälingu uue kujundusega
üldine kodulehekülg, senisest sisukamaks muutusid raadioprogrammide kodulehed, täiustus
raadioprogrammide järelkuulamise tehniline lahendus. Esmakordselt muutus ka valdavosa
telesaadetest järelvaadatavaks. See on areng mille edasist tähendust on raske üle hinnata.
Vahetult enne aasta lõppu õnnestus arendusosakonna, arhiivi, turundusosakonna ja portaalide
juhi ühistööna edukalt Elioniit üle võtta tasuline keskkond ETV Pluss ning muuta see omaette
tasuta teenuseks ERRveebikeskkonnas.
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Oluliseks tuleb pidada ETVKultuuriuudiste käivitumist aasta alguses ja sedagi, et suutsime jätkata
teatrietenduste salvestamist ning nende salvestuste toomist inimesteni, kes mingil põhjusel,
kasvõi majanduslikel teatrisse tihti ei jõua.
Raadio poolelt rõõmustas edasiminek kõigi programmide sisus - saated muutusid põhjalikumaks
ja mitmekesisemaks. See on esmapilgul märkamatu areng, mis kohe ei too endaga kaasa kuulajate
arvu kasvu, aga pikas perspektiivis kinnistab meie positsioone raadiomaastikul.
Peale pikka ja bürokraatlikku ettevalmistust alustas tööd Moskva korrespondentpunkt. Juba aasta
algusest tegutseb meie korrespondent Läänemaal ja Hiiumaal. Jõuliseit on oma tegutsemishaaret
avardanud Kesk-Eesti korrespondent Olev Kenk ning märkimist väärib ka Kadri Kuke tugevalgus
Brüsseli korrespondendina. Uued ruumid sai Pärnu toimetus ning lõpuks on meil seal ka oma
telestuudio.
Aastaid on telerahvas unistanud uuest ülekandejaamast ja korduvalt on seda ka soetada üritatud,
aga nüüd võime olla kindlad, et 2009. aasta laulupeo ülekandmiseks on uus jaam olemas, tänu
tublile tehnilisele ettevalmistustööle ning õnnestunud riigihankele.
Märkida tuleks veel EV90 ürituste suuremahulisi ja õnnestunud ülekandeid, mitmeid juubeliaastal
raadio- või teleeetrisse jõudnud sarju, meie raadioteatri edukat esinemist rahvusvahelisel
konkursil, esmakordse koostöö algust EBU-gateledraamade tootmisel, samuti ka oma laulukoori
loomist, järjekordset operaatorite atesteerimist ning viljakat koolitusaastat - seda loetelu võiks
veel pikalt jätkata.

Programmid ja nende mõjuväli

Programmid ja toimetused

ETV1
ETV1programmi arendustöö keskendus 2008. aastal ajakirjandusliku sisu mitmekesistamisele ja
kvaliteedile. Tööd alustanud sisutoimetused koondasid erinevate oskustega spetsialiste ühise
juhtimise alla, et luua paremad tingimused uute saateideede pakkumiseks, arendada
professionaalset loomingulist arutelu saadete sisu ja kvaliteedi üle.
Süvendatud tähelepanu all olid teleprogrammis riigi ja kodanikeühiskonna arenguga seotud
teemad. Eesti Vabariigi 90-nda aastapäevaga seoses valmis eestluse põhiväärtusi käsitlev 12-
osaline dokumentaalsari "11 000 aastat hiljem" (autor Indrek Treufeldt), ning vabariigi
algusaastaist kõnelev mahukas saatesari "Eesti aja lood". Suure populaarsuse saavutas Eesti riigi
sünni- ja algaastatest jutustav 12-osalinedraamasari "Tuulepeaine maa" (tootjafirma BEC),mis tõi
ETV-le juurde palju uusi noori vaatajaid. Eesti Vabariigi 90. aastapäevaga seotud olulisemaid
tähtpäevasündmusi vahendas ETV1ka otseülekannetena. 24. veebruari eriprogrammi ilmestasid
tervitusvideod kõigist Eesti maakondadest. Üheks ETV1 programmi tähtsündmuseks kujunes
öölaulupeo "Märkamisaeg" ülekanne 19. augustil Tallinna Lauluväljakuit.
ETV1 hoidis juhtpositsiooni ühiskondlik-poliitiliste debattide korraidajana ja toetas
kodanikuühiskonna arengut, pakkudes avalikku diskussiooniruumi saatesarjas "Vabariigi
kodanikud" ja aidates kaasa olulisemate 2008. aasta kodanikealgatuste toetamisele ja
kajastamisele (prügikoristuskampaania "Teeme ära" ja vabatahtlike tunnustamine).
Olulisel kohal ETV1programmis oli loodushoiu- ja keskkonnatemaatika. Lisaks saatesarjadele
"Osoon", "Mine metsa" ja "Kodumets" täiendasid ETV1 programmi ka kõrgetasemelised
dokumentaalfilmid. Aprillis oli ETV1-Skeskkonnakuu. Sügisel haridus- ja teadusministeeriumiga
allkirjastatud ühiste kavatsuste protokolli kohaselt on ministeerium valmis toetama ERR-i
pikaajalisi teadust populariseerivaid tegevusi. Täiskasvanuhariduskeskusega Andras eelmisel
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aastal sõlmitud koostöölepingu alusel tutvustatakse aastatel 2009-2010 elukestva õppe võimalusi
ERR-ierinevatel kanalitel.
ETV1 programmis suurenes 2008. aastal kultuuri- ja meelelahutussaadete osakaal. Veebruarist
taaselustati reedeõhtuste teatrilavastuste traditsioon, mida kultuurihuvidega publik oli aastaid
oodanud. Uudistetoimetuse panusena jõudsid omaette saatena tööpäevadel eetrisse
"Kultuuriuudised", ühtlasi suurenes "Aktuaalse kaamera" põhisaate kultuuriuudiste maht.
Uuendatud vormis ja uute tegijatega alustas muusikasaade "MI". 2008. aastal jäädvustati ja
vahendati ETV1 programmis olulisi päevakajalisi kultuurisündmuseid: Viljandi pärimusmuusika
keskuse avamine, rahvusvahelise teatri- ja muusikapäeva üritused ning Gustav Ernesaksa 100.
sünniaastapäeva pidustused. Valmis Gustav Ernesaksale pühendatud dokumentaalfilm "Laulutaadi
hümnid" ning Eesti esimene HD-formaadis kontsertsalvestus Rudolf Tobiase oratooriumist
"Joonase lähetamine"
ETV1 tõi kevadel Eesti meediamaastikule suure kõlapinna saavutanud meelelahutussarja
"Laululahing", mis kujunes vaieldamatuks positiivseks üllatuseks telemaastikul. ERR jätkas
Eurovisiooni lauluvõistluse eelvooru korraldamist ja saatis Eesti esindaja Eurovisiooni
lauluvõistlusele Belgradi. Aasta teisel poolel võeti suund kohaliku Eurovisiooni eelvooru formaadi
uuendamiseks, millest sündis "Eesti laulu" projekt, projektijuhiks sai Heidy Purga.
Palju kiidusõnu pälvis ka ETVaastavahetusprogramm.

Ta e 1. ETV1programmirna u stru tuur too angu II I e OI es
2008 tegelik 2008 plaan 2007 tel:!elik I

tunde % tunde vs plaan tunde %

Omasaadete es ma esitus 1818 21% 1851 -33 1763 20%
Omasaadete kordus 1679 19% 1409 270 1568 18%
Hankesaadete es ma esitus 1351 15% 1646 -295 1338 15%
Hankesaadete kordus 1976 22% 1709 267 2021 23%
Omasaadete reklaam, rakendus ja
sotsiaalreklaam 252 3% 280 -28 275 3%
ERR uudised 1701 19% 1464 237 1795 20%
Reserv/sponsorteave 7 425
Kokku edastatud 8784 100% 8784 8760 100%

bl h k d

Tabel 2. ETV1programmimahu jagunemine valdkondade lõikes
2008 tegelik 2008 plaan 2007 tegelik I

tunde % tunde vs plaan tunde %

Uudistesaated 545 6% 539 6 525 6%
ERR uudised (veebis) 1701 19% 1464 237 1795 20%
Informatiivsed saated 543 6% 951 -408 575 7%
Elusaated 720 8% 605 115 888 10%
Kultuuri-, haridus-, teadus-, religioonisaated 539 6% 576 -37 488 6%
Infoteinment 979 11% 1056 -77 986 11%
Spordisaated 565 6% 588 -23 418 5%
Muusikaesitused 268 3% 207 61 221 3%
Meelelahutussaated 324 4% 291 33 219 3%
Lavastuslikud saated 2341 27% 1833 508 2370 27%
Omasaadete reklaam, rakendus 252 3% 260 -8 273 3%
Sponsorteave 7 0% 10 -3 2 0%
Reserv 404
Kokku 8784 100% 8784 8760 100%
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ETV2

Murranguliseks sündmuseks Rahvusringhäälingu ajaloos võib pidada digitaalplatvormilleviva ETV2
avamist 8. augustil 2008. aastal. See aitas kaasa digiTV suuremale levikule Eestis ja suurendas
digiboksi omavate perede arvu 2008. aasta lõpuks 147 ooo-ni (25,8% teleperekondadest). Aasta
lõpuks puudus võimalus vaadata digiTV-d veel 21,3%teleperekondadest (kaabeltelevisiooniga
kaetud perede osakaal 53%).ETV2avamine oli ajastatud Pekingi suveolümpiamängude ajaks, kust
ETV1ja ETV2 edastasid spordiprogrammi kokku 400 tunni ulatuses (ETV2 osa 135 tundi). Pärast
olümpiamänge kuni aastavahetuseni jätkas ETV2 piiratud saatemahuga lastekanalina. Vahendid
ETV2 käigushoidmiseks leiti ETV1 reserve kasutades ja kaasates paljude entusiastlike inimeste
vabatahtlikku tööpanust. ETV2 lasteprogramm oli üles ehitatud neljatunnilise programmina igal
õhtul, pakkudes kohtumisi tuntud ETV1 lastesaadete tegelaste Tomi ja Anniga, multifilme ja
paremaid salvestisi ETVarhiivist.
2008. aasta lõpul tunnustas UNICEF ETV2-eõigete väärtushinnangute kujundamise ja arendavate
ning harivate laste-ja noorteprogrammide eest HSinilinnu aastapreemiaga". Aasta lõpul valmis
lavastuslike saadete toimetusel piloot-osa noorteseriaalile HKlass. Elu pärast", mis läheb ETV2-S
eetrisse 2010. aasta alguses. Noorteseriaali tootmine on kavandatud Euroopa Ringhäälingute Liidu
(EBU) koostööprojektina ja selle näitamise eellepingud on sõlmitud mitmete Euroopa avalik-
õiguslike telekanalitega.
Valmistati ette ETV2 ümberprofileerimine koguperekanaliks (muudatus toimus 2009. aasta
alguses), mille programm pöörab rohkem tähelepanu lastele ja venekeelsele elanikkonnale. Koos
kanali profiili muutmisega liikus ETV1-St ETV2 programmi ka päeva keskne venekeelne
uudistesaade HAktuaalne kaamera",

Tabel 3. ETV2programmimahu struktuur toodanguliikide ja valdkondade lõikes
toodanguliikide lõikes 2008 tegelik

tunde %

Omasaadete esmaesitus 30 1%

Omasaadete kordus 310 9%
Hankesaadete esmaesitus 159 5%
Hankesaadete kordus 263 7%
Rakendus ja sotsiaalreklaam 16 0%

ERR uudised 2730 78%
Reservlsponsorteave 1 0%

Kokku edastatud 3509 100%

valdkondade lõikes 2008 tegelik
tunde %

Uudistesaated 0 0%

ERR uudised (veebis) 2730 78%
Informatiivsed saated 11 0%
Elusaated 2 0%
Kultuuri-, haridus-, teadus-, religioonisaated 20 1%

Infoteinment 7 0%
Spordisaated 265 8%

Muusikaesitused 130 4%
Meelelahutussaated 43 1%
Lavastuslikud saated 284 8%
Omasaadete reklaam, rakendus 16 0%
Soonsorteave 1 0%

Kokku 3509 100%

Vikerraadio
Vikerraadio säilitas ka 2008. aastaloma liidrirolli Eesti raadiomaastikul. Programmi põhirõhk oli
jätkuvalt ühiskondlik- poliitilistel saadetel ning uudistel. Kuulajaid hoiti kursis Eesti ja muu maailma
oluliste sündmustega, kavas olid arutelusaated üldist huvi pakkuvatel teemadel.
Eneseharimise ja maailmapildi täiendamise võimalusi pakkusid haridus-, teadus- ja kultuurisaated.
2008. aastaloli Vikerraadio programmis oluline osa EV90. aastapäeva kajastamisel:
Jaanuaris oli kavas Vabadussõjateemaline mälumäng HMiniturniir" koolidele, veebruaris Tiit
Karuksi 5-osaline sari Hlseseisvuse sünd". EV 90 aastapäevale oli pühendatud ka saatesari HEesti
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lugu". Otseülekannete vahendusel said kuulajad osa pidulikest sündmustest Iseseisvuspäeval ja
Võidupühal ning suvisest äölaulupeost.
Alates juunist tegi põhjaliku uuenduskuuri läbi Vikerraadio argipäevane programm. Südapäeval
algav saade "Uudis Pluss" hoiab kuulajat kogu päeva jooksul kursis värskete uudistega nii Eestist
kui ka välismaalt, pakkudes lisaks arvamusi ja kommentaare.
ERR ajakirjanduseetika nõuniku Tarmu Tammerki juhitud saade "Meediatund" on eetris alates
veebruarist. Saade tutvustab meedia toimimist, selgitab ajakirjanduslike otsuste tagamaid ning
annab ülevaate kuulajate-vaatajate tagasisidest Rahvusringhäälingu programmidele.
Sügisel alustas uus sari "Unetu linn" New Yorgist, autorid on Aigi Vahing ja Neeme Raud.
Alates novembrist on tööpäeviti kell 11.05 eetris virgutusvõimlemine, mis on kiiresti leidnud
kuulajate sooja vastuvõtu.
2008. aastaloli Vikerraadios mitmeid eriprojekte. Tähistati Euroopa keelte nädalat, kavas olid
eriprogrammid Euroopa suurlinnadest, ka esimene pikk otsesaade Vormsi saarelt. Emakeelepäeval
oli esmakordselt eetris e-etteütlus, mis õnnestus hästi ning sellest on saamas Vikerraadio iga-
aastane traditsioon.
Jätkusid uudistesaated võru, mulgi ja kihnu keeles.
2008. aastal uuendati Vikerraadio kodulehekülge, mille külastajate arv on pidevalt suurenenud.
Mitmed saated said omaette koduleheküljed, kus saab arvamust avaldada, tutvuda saate
tegijatega, otsida arhiivist vanemaid saateid, leida taustamaterjali ning kuulata ka helilõike, mis
eetrisse ei mahtunud. Ka on nüüd võimalik kodulehelt alla laadida taskuhäälingu saateid
(podcasting).

Vikerraadio juures tegutseb ka Raadio Laste Laulustuudio. Stuudio eesmärk on Eesti heliloojate
lasteloomingu jäädvustamine ja seeläbi muusikahariduse edendamine. 2008. aastal anti välja plaat
Kadri Hundi ja Mart Siimeri lastelauludega.

Raa_d~QA
Raadio 4 jätkas üldhuvikanalina, mille peamine ülesanne on olla olulisim raadiokanal Eestis
elavatele vähemusrahvustele, aidates neil paremini sulanduda Eesti ühiskonda.
2008. a. peamised märksõnad olid: Eesti Vabariigi juubel, haridus, Olümpiamängud, keskkond,
Raadio 4- 15·
Seoses EV 90. aastapäevaga ilmus heliraamat Raadio 4 eetris kõlanud Hardo Aasmäe
ajaloosaadetega "Hüvasti, 20. sajand!", mis kingiti vene õppekeelega gümnaasiumidele
täiendvahendina ajaloo tundideks.
Aasta alguses oli eetris saatesari "Toimik", milles Peeter Järvelaid jutustas Vabadussõja
kangelastest;
Esmakordselt oli Raadio 4-1võimalus lähetada oma ajakirjanik Olümpiamängudele. Eelnevalt aga
rääkis Tiit Lääne eesti olümpiaspordi ajaloost saatesarjas "Stockholmist Pekingini".
Lisaks harjumuspäraste keskkonnasäästlikku mõtteviisi levitavate saadetele osales Raadio 4 oma
meeskonnaga talgutel "Eestimaa puhtaks".
2. oktoobril alanud sügishooaeg tõi Raadio 4 kavasse uusi saateid. Jätkusid ka juba populaarsuse
võitnud saated, nagu "Otsene kõne", millega luuakse otseeetris interaktiivne foorum, samuti
publikuga stuudioarutelud sarjast "Ajamärgid".
Raadio 4 programmi fookuses oli haridus kõige laiemas käsitluses - eelkooliealistest lastest alates
kuni kõrghariduseni välja ("Kutsumus õppida"), lisaks haridusfilosoofilised arutelud saates
"Kuldreegel", mille autoriks oli TÜ professor, filosoof Leonid StolovitS.
Päevane programm ,,2X2" muutus kahetunniseks "Keskhommikuks", mida lisaks Tallinna
stuudiole tehti veel ERRregionaalstuudiotest Narvast, Tartust ja Pärnust.
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2008. a. sügisest käivitus kell 12.10-13.00igal tööpäeval täiesti uus infoprogramm UTipptund", mis
teeb operatiivse ülevaate aktuaalsetest sündmustest ning kus kommenteeritakse
päevaprobleeme nii Eestis kui välismaal.
Uus saade oli UVaatleja", milles Raivo Vare ja Vladimir Juskin arutlevad globaliseeruva maailma
probleemsete sõlmküsimuste üle.
Vene Draamateater alustas 2008. aasta sügiseloma 60-nda juubeliaasta tähistamist ning Raadio-4
pühendas sündmusele saatesarja UTeatrilood".
Sügisel käivitunud sari UHingejõud" on saade piiratud võimalustega inimeste elust, milles
optimistliku eluhoiakut edendab saatejuht Vladimir Bogatkin.
Sarjad UNaiste nõukogu" ja ullm sinu kodus" pühenduvad kodu ning peretemaatikale, pakkudes
kuulajaile kaasarääkimisvõimalust nii otse-eetris kui veebi vahendusel.

Raa_dlo--.2
Alates sügishooajast (september 2008) muutusid Raadio 2 hommikuprogrammi tegijad.
Omamoodi teetähiseks programmis said mitmed nädalavahetuse saated nagu uReisipalavik" ning
uÜlekuulamine". Juubelit pidas saade UAjalootund" Hillar Palametsa juhtimisel.
Raadio 2 kodulehekülje kasutamine on keskmiselt 20% aktiivsem kui aastal 2007. Üha
populaarsemaks on saanud nii taskuhääling (podcast) ning ka muude järelkuulamise võimaluste
kasutamine. Aastahitt 2008 otseülekannet kuulati sama palju kui seni ülipopulaarset Eurovisiooni
otseülekannet M.Juure ja A.Kivirähki kommentaaridega.
Raadio 2 sai 2008. aasta detsembris uue sisustusega põhistuudio, kus vahetati välja kogu senine
riistvara.
Peamikrofonide asemel võeti kasutusele tavamikrofonid.
Suuremad koostööprojektid olid seotud muusikaga. Hästi õnnestusid festivali uRabarock"
ülekanne, koostöö aktsiooniga uNoortebänd 2008", samuti audiovisuaalse festivali uPlektrum"
kajastamine ning erinevate väiksemate kontsertide ja alternatiivfestivalide edastamine. Raadio 2
uAastahiti valimisest" on kujunenud oluline muusikasündmus Eesti popkultuuris.
Eelarvevähenduste tõttu jäid mõned kavandatud sarjad vaid ideedeks, seiskus ka noorte
saatejuhtide-toimetajate väljaõpe. Oluliselt tuli kärpida Raadio 2 turundustegevust.

KLa_s_sikaraa_dlo
Klassikaraadio keskendus 2008. aastal Eesti muusika ja kultuuri tutvustamisele. Eetris olid mitmed
eriprojektid nagu uEesti kuu veebruar" - vabariigi aastapäeva tähistaveriprogramm muusikast ja
arhiivisaadetest, samuti Gustav Ernesaks-100 ulatuslik tähistamine: kontserdiseeria, 6-osaline
eluloosari (autorid Age Raa ja Kersti Inno), otseülekanded sündmusteit. Programmis suurenes
koorimuusika osakaal, salvestasime eesti koore ja koorimuusikasündmusi. Muusikateadlane Tiia
Järg tegi kaks sarja eesti muusikaklassikast (UTuleviku tugikaared", uRudolf Tobias"). Märtsis
tähistasime ooperikuud erinevate saate- ja kontserdisarjadega, eetris oli 9 tervikooperit, sh 4
otseülekannet Metropolitan Operast. Aprill oli Dzässikuu, kus eetrisse läks rohkem kui 60 tundi
dzässmuusikat ja kümme otseülekannet festivalilt uJazzkaar". Algasid uued saatesarjad
uVanamuusikatund" (Robert Staak), teatriteemaline diskussioonisaade uLavatagused" (Karina
Talts), saatesari uVene klassika" (Natalja Sikkemäe), uuenes uDzässisaade" (autor Siim Aimla).
Jätkus eksklusiivne improvisatsioonifantaasiate seeria sarjas uFantaasia-eri".

Aastal 2008 avas Klassikaraadio esimese ERR programmina inglisekeelse veebilehekülje, mida
täiendame uudistega eesti kultuurist ja muusikast iga nädal.
Seoses eelarvekärbetega jäid teostamata mitmed projektid, sh. plaanitud stuudiokontserdid.
Sügisest vähendasime rahapuudusel kultuurisaadete arvu.
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Klassikaraadio pööras sel aastal suurt tähelepanu toimetajate koolitusele. Toimus seminar liMusie
presentation", mida viis läbi saksa muusikateadlane ja Frankfurdi raadio muusikajuht Carsten
Dufner, seminaril osalesid ka ETVmuusikatoimetajad.

Klassikaraadio tegevus rahvusvahelisel suunaloli edukas, osaleti paljudes EBU erinevates
projektides, teistele raadiojaamadele pakuti 20 kontserdisalvestust. Esmakordselt löödi kaasa EBU
IIArs Aeoustiea" päeval. Olulised olid veelosavõtt konkurssidest IIlnternational Rostrum of
Composers 2008 Dublin" ja IINew Talent 2008 Bratislava". Klassikaraadio jätkab Põhja- ja
Baltimaade raadiokanalite ühisprojektides osalemist ja Klassikaraadio peatoimetaja Tiia Teder
valiti aprillis 2008 kaheksa riigi raadiote muusikaprojektide koordinaatoriks.

Hoolimata fondisalvestuseelarve kärpimisest salvestas ERRKlassikaraadio toimetuse kureerimisel
20 tundi fondivõtteid ja 260 tundi kontserdisalvestusi. Ilmus CD-de sarja IIEesti heliloojad" V osa
(Hortus Musieus - Tüür, Grigorjeva). Klassikaraadio projekte toetas EV Kultuuriministeerium ning
saadete autoritele (Tiia Järg, improvisatsioonitrio ASK:) andis stipendiumid Eesti Kultuurkapital.

Raadio Tallinn

Tallinnas ja selle lähiümbruses kuulatav Raadio Tallinn pakub mõnusat taustamuusikat koos
täistunni uudistega päevasel ajal. Varahommikuti ja hilisõhtutel on eetris välismaised
uudistesaated (BBC, DW, RFI). 2008. aastal lepiti sihtasutusega Tallinn 2011 kokku, et Raadio
Tallinn saab projekti IITallinn Euroopa Kultuuripealinn" ametlikuks raadiokanaliks ning asuti sellega
seotud tegevusi ette valmistama.

IIJ_ternetimeedia

Alates 2. juunist moodustati ühtne veebikeskkond, mille kõik alamlehed kannavad oma nimes
domeeni err.ee. Kõik ERR-i alamportaalid kannavad päises viiteid ERRi teistele portaalidele.
Läbirääkimiste tulemusel uuringufirmaga Emor algas 2. juunist ERR portaalide lugejaskonna
mõõtmine ühtse metoodika alusel.
Sisuliselt ja kujunduslikult uuendati uudisteportaali ülesehitust. Muudeti nii uudisteportaalide nime
kui logo, eesmärgiga siduda nende identiteet kindlamalt ERR-iga. Uuendusena toodi
uudisteportaalidesse raadiouudiste kuulamise võimalus, senisest paremini on esile toodud
videoklipid. Muudeti portaalide toimetajate töögraafikuid, eesmärgiga tagada mahukam
uudistetoodang päevases ajavööndis.
Ka Vikerraadio veebilehel toodi esilehele uudiste heliklipid koos pealkirja ja sisukokkuvõttega,
parandati saadete järelkuulamise võimalusi.
Uudised muudeti portaalides kommenteeritavateks.
Partnerite jaoks loodi administreerimiskeskkond, mille tulemuseian ERR-i videomaterjali
kuvamine tehtud võimalikult lihtsaks kõigile lepingulistele partneritele.
Loodi uued portaalid teadus.err.ee, i1m.err.ee, etv2.err.ee, kodanik.err.ee, raadioteater.err.ee ning
käivitati portaali valmised.err.ee loomine (portaal valmis veebruaris 2009), OM-i ajal toimis
spordiportaali osana olümpiaportaal.
Alustati ETVotsepildi näitamist internetis.
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U_udistetoime1-Lt~
Uudistetoimetuse jaoks võib 2008. aastat nimetada üsnagi edukaks aastaks. Kuna
eelarvevahendid veel Rahvusringhäälingu tegevusi väga ei pitsitanud, õnnestus ära teha mitu
olulist muudatust, millest aastaid kaalutud.
Veebruaris käivitusi Kultuuriuudised. Märtsis alustas tööd Lääne-Eesti korrespondentpunkt,
millega on Eesti korrespondentpunktidega ühtlasemalt kaetud. Oktoobris õnnestus käivitada ka
Moskva korrespondentpunkt, mis kindlasti on avardanud nii tele- kui ka raadiouudiste
rahvusvahelist haaret. Pidevalt on suurenenud Brüsseli korrespondendi tööpanus. Erakordsete
sündmuste kajastamisel on märkimisväärne, et esimese Eesti meediakanalina saadeti oma
ajakirjanik kajastama Vene-Gruusia konflikti ning eetrisse anti ka hulk sel teemal erisaateid nii
televisioonis, raadios kui ka internetis.
Ajakirjandusliku sisu seisukohalt on üks olulisimaid arenguid seotud uudislugude kvaliteediga.
Eesmärgiks seati tõsta oluliselt originaallugude ja mõjukate teemade osakaalu. Võrreldes 2007·
aastaga õnnestus üle kolme korra tõsta UAktuaalse kaamera" refereeritavust uudisteagentuuris
BNS.

Sporditoime.tll~
ERR-i televisiooni ja raadio sporditoimetuste 2008. aasta suurprojekt oli seotud Pekingi
suveolümpiamängude ülekannetega. Pekingi olümpiamängudeit vahendasid ETV1ja ETV2kokku
500 tundi ülekandeid, neist ETV1-S365 tundi ja ETV2-S135tundi. Vikerraadio programmis edastati
Pekingi olümpiaraadio saateid 180 tunni ulatuses. Esmakordselt oli oma esindaja
olümpiamängudel ka Raadio 4-1,mistõttu kasvas venekeelsete olümpiasaadete maht 1,25tunnini
päevas ehk 21tunnini olümpiaperioodi jooksul.
Kogu ETV ajaloo jooksul pole olnud tehniliselt nii keerukat ülekannet nagu Pekingi
Olümpiamängud. Esmakordselt töötas Pekingis oma telestuudio, mis andis ülekannetele juurde
vajalikku operatiivsust ja paindlikkust. ETV tegi otseintervjuud kõigi Pekingi olümpiamängudel
edukalt esinenud Eesti sportlasega, mõistagi ka olümpiavõitjaks tulnud Gerd Kanteriga. Kettaheite
olümpiavõitja intervjuud näidati ka Tallinna lauluväljakul öölaulupeole UMärkamisaeg" kogunenud
100000 inimesele.
ETV1vahendas ka jalgpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri ülekandeid juunis-juulis kokku 91
tunni ulatuses (sh. 54 tundi otseülekandeid). Vaatajate tagasiside oli positiivne, esile tõsteti
stuudiointervjuusid ja abikommentaatorite kasutamist.
Vikerraadios olid 2008. aastalolulisemad ülekanded rahvusvahelistest kergejõustikuvõistlustest
Eesti koondiste osavõtul, korvpalli Eesti meistriliiga ja Balti liiga mängude ülekanded. Raadio
sporditoimetusse loodi 2008. aastal juurde üks toimetajakoht.
ERRon suutnud konkurentsis kohalike ja rahvusvaheliste kommertstelejaamadega säilitada Eesti
televaataja jaoks tähtsate spordiülekannete õigusi, mis on rikastunud ka ETV uudistepilti. ETV1
spordiuudised on endiselt Eesti kõige vaadatumad ja populaarsemad. Raadios on regulaarsed
spordiuudiste saated Vikerraadios ja Raadio2-s ning venekeelses Raadio4-s. ETV1spordiuudiste
maht aastas oli 56 tundi ja Vikerraadios 300 tundi.
Suusatamise MK etappide kõrge vaadatavus tõstis ETV1üldist reitingut. Väga populaarsed olid
tele- ja raadioülekanded Otepää MK etapilt, kust ETVtootis rahvusvahelist telepilti ligi 40 miljonile
televaatajale.
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Ra_a~loteater
2008. aasta oli Raadioteatri juubeliaasta, aga kahtlemata ka üheks edukamaks aastaks viimasel
kümnendil, sest Andres Noormetsa kuuidemäng Hpäev" tunnistati Prix Europa festivalil Berliinis
eripreemia vääriliseks.
Kokku esietendus sel aastal 8 kuuidemängu:
Henno Käo HOliüks" (rezissöör Jaanika Juhanson)
Dajan Ahmet HMe mängime armastust" (Erki Aule)
Jaan Kruusvall HHääled" (Aleksander Eelmaa)
Andrus Kivirähk HÜks udune päev" (Astrid Relve)
Andres Noormets Hpäev" (Andres Noormets)
Jaan Kruusvall HSild" (Tamur Tohver)
Astrid Saalbach HPieta" (Toomas Lõhmuste)
Urmas Vadi UMaailma parim küla" (Urmas Vadi)
Samuti valmis viieosaline Tiit Karuksi kuuldepildiline sarisaade Hlseseisvuse sünd" (rezissöör
Toomas Lõhmuste).
Salvestati 30 uut järjejuttu, toimetaja Piret Pääsukese abiga said taas kord eetrivõimaluse ka
vanemad üle tunni kestvad kuuidemängud, mis vormistati järjekuuldemängu formaati.
Valmis 42 uussalvestust saatesarjale uKeelekõrv" ja 19 uut HLuuleruumi" saadet (toimetaja Maris
Johannes).
Koostöös Tartu Ülikooli Eetikakeskusega valmis seitsmeosaline saatesari HÕnne õpituba"
(toimetaja Jaan Tootsen), lisaks salvestati ligi veerandsada uut Ööülikooli loengut, oma panuse
andis saatesarja uus külalistoimetaja Andri Luup.
Raadioteatri stuudios valmis 5 uut audioraamatut lastele. Sarjas UMinu lapsepõlve lemmiklood"
vestsid lugusid Kersti Kreismann, Anu Lamp, Ülle Kaljuste, Tõnu Aav ja Lembit Ulfsak. Sari valmis
koostöös Ajakirjade Kirjastuse AS-iga.
Eesti Joonisfilmi tellimusel salvestati Anu Lambiga audioraamat ULotte reis lõunamaale". 2008.
aasta oli edukas ka majanduslikus mõttes: õnnestunud koostööprojektide toel kasvasid
Raadioteatri omatulud üle kahe korra, moodustades eelmisel aastal kogusummaks ca 450 000
krooni.

Auditoorium

Kontakt
ERRuuringukeskuse elanikkonna meediateemalise küsitluse andmeil on vähemalt ühe ERRraadio-
või teleprogrammiga iga nädal kontaktis või jälgib internetist vähemalt kord nädalas AK uudiseid
88%Eesti elanikest. See on enam-vähem samas suurusjärgus kui mullu (86%).

Iga nädal vaatab Eesti Televisiooni (ETV1 + ETV2) vähemalt ühe minuti vältel 68% Eesti elanikest
vanuses 4+ (s.o ca 870 tuhat inimest). Vähemalt ühte Rahvusringhäälingu raadioprogrammi
kuulab veerandtunni vältel nädalas 56% Eesti elanikest vanuses 12-74 eluaastat (s.o ca 620 tuhat
inimest) ja vähemalt ühte ERR kodulehekülge külastab nädalas keskmiselt 110 tuhat inimest.
Televaatajate ja raadiokuulajate arv on enam-vähem samas suurusjärgus võrreldes varasemate
aastate näitajatega, internetikasutajate arv on aastaga kasvanud.
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ERR teleprogrammide
vaatajaskond

(osakaal Eesti elanikkonnast, kes vaatab antud
programmi vähemalt

1 min nädalas, %)
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ERR raadioprogrammide
kuulajaskond

(osakaal Eesti elanikkonnast, kes kuulab
antud programmi vähemalt

15 min nädalas, %)

67

ETV1 ETV2

Vikerraadio

Raadio 4

Raadio 2r-14
Klassikaraadio 4

Raadio Tallinn 2

31

allikas: TNS EMOR

ETV1 osakaal vaatamisajast oli 2008. aastal 15,6%, mis on mõnevõrra väiksem varasemaga
võrreldes. 2008. aasta augustis alustanud ETV2 osakaaluks kujunes eetriperioodil 0,5%. ERR
raadioprogrammide summaarne osakaal kuulamisajast oli 35,5%,mis on võrreldav viimaste aastate
näitajatega.

Osakaal vaatamis- ja kuulamisajast (ü1dauditoorium, %)

ERR teleprogrammid

• ETV • ETV2

ERR raadioprogrammid kokku

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

allikas: TNS EMOR

2. juunist alustati err.ee portaalide üldloetavuse mõõtmist. Sellest alates on err.ee ühissaitide
külastajate arv suurenenud ligi 50 protsenti. Oluliselt on suurenenud ERR Uudised portaali
kasutajaskond - kui aasta esimesel pooleloli Rahvusringhäälingu uudisteportaal külastajate arvult
ERRi kolmas portaal, siis aasta lõpuks on see tõusnud külastatuimaks portaaliks.
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ERR kodulehekülgede kasutajate arv (2008. aasta keskmine, unikaalsed kasutajad)

ETV

Sport

Uudised

Novosti

Raadio 2

Vikerraadio

Meieoma

Klassikaraadio

Raadio 4

Raadio Tallinn 481

34119

allikas: TNS EMOR

lls_aldusväärs_us,nthulolu p-.mgrammidega
2008. aasta elanikkonna meediateemalise küsitluse andmeil usaldas Eesti Rahvusringhäälingut 76%
Eesti elanikest. Sellega paikneb Rahvusringhääling usaldusväärseimate institutsioonide tipus Eesti
Panga, politsei ja piirivalve kõrval. Eraringhäälingut usaldas 57%Eesti elanikest.

Eesti elanikud hindavad kõige rohkem Rahvusringhäälingu rolli silmaringi avardajana ja kasuliku
teabe pakkujana. Kõrgelt hinnati ka Rahvusringhäälingu mitmekesisust, geograafilist ja vaadete
tasakaalustatust. Kõige madalama hinnangu sai ERRi läbipaistvus ja sõltumatus.

Võrdluses teiste telekanalitega hindavad eestlased kõige kõrgemalt ETV ühiskonna- ja
poliitikasaateid, kultuurisaateid, dokumentaalfiime, lastesaateid, uudiseid ja spordisaateid2

•

Sobivamaid mängufilme, muusikasaateid ja meelelahutussaateid pakub vastajate hinnanguil Kanal
2 ja sarju TV3.

Raadioprogrammide võrdluses hindasid eestlased kõige kõrgemalt Vikerraadio ühiskonna- ja
poliitikasaateid, uudiseid ja hommikuprogrammi. Sobivaimat muusikat ja tausta muudele
tegemistele pakub vastajate hinnanguil Raadio Elmar. Mitte-eestlased hindasid kõigi kategooriate
lõikes sobivaimaks Raadio 4.

Eristumine
ETV programm eristus 2007/2008 telehooajal märkimisväärselt teistest üleriigilistest
teleprogrammidest3• ETV1mahust moodustas eestimaine programm 65%. Samal ajal erakanalite
programmist moodustasid eestimaise päritoluga saated umbes viiendiku.

2 Andmed pärinevad 2008. aasta novembris läbi viidud elanikkonna meediateemalisest küsitlusest. Küsitluse
aruandega on võimalik tutvuda ERR kodulehel.
3 TNS EMORi telemõõdikuuringu 2007/2008 telehooaja (ajavahemik september - mai) eetriühikute andmete
põhjal kokku arvutanud ERR uuringukeskus.

14



Majandusaasta aruanne 2008

Eesti- ja välismaise päritoluga saadete maht programmis (%,sept 2007-mai 2008, 24h)

3

ETV

• Ees ti D välis

17

60

Kanal 2

D raske määratleda

20

61

TV3

* Rühmas uraske määratleda" on peamiselt omasaadete reklaam, sponsorteave jm. saateühikud,
mille puhul on keeruline päritolu määratleda

allikas: ERR uuringukeskus

2008. aasta teleprogrammide võrdlevas analüüsis ilmneb, et Kanal2 ja TV3 programmist
moodustavad 50%või rohkem lavastuslikud saated (pms. sarjad ja mängufilmid). ETVprogrammis
oli lavastuse (filmid, sarjad, animatsioon) maht 24%. Samuti on erakanalites oluliselt suurem
meelelahutusliku programmi maht.

Samas erakanalites
programmikategooriad
multifilmid) jms.

puuduvad VOl on marginaalselt esindatud mitmed teised
(nt. kultuuri-, teadus-, haridus- ja religioonisaated, lastesaated (va.

Teleprogrammide struktuur (%mahust, 2008)

ETV Kanal2 TV3
filmid, sarjad, teatrietendused 21 60 65
teksti-TV 20 0 0
infotainment 15 2 1
elu- ja ühiskonnaelusaated 11 8 6
dokumentaalfilmid 8 2
spordiuudised, -saated ja
-ülekanded 7 0
muusika 4 0
uudised 4 11 4
animatsioon 3 7 8
lastesaated 2 0 0
mängud, sketSid, huumor 2 11 11
kultuur, haridus, teadus, religioon 2 0 0
muu 1 0 0

Allikas: ERR uuringukeskus, TNS EMOR andmete põhjal
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Ajakirjanduseetika nõunik
ERRi ajakirjandusnõuniku Tarmu Tammerki ülesanne on jälgida hea ajakirjandustava ja
eetikanormide täitmist, võtta vastu kuulajate ja vaatajate kaebusi ja ettepanekuid ERRi saadete
kohta ning jälgida programmide tasakaalustatus.
Alates 2008. aasta veebruarist on nõunik igakuiselt esitanud ülevaate laekunud tagasisidernest
HMeediatunni" saates Vikerraadios. Uus saade on aidanud oluliselt kaasa avalikkuse teadlikkuse
tõusule sellest, kuidas Rahvusringhääling ajakirjanduslikult toimib.
Samuti on ajakirjanduseetika nõunik korraldanud organisatsioonisiseseid koolitusi eetikateemadel
(allikavalik, erapooletus, tasakaalustatus jms), lisaks nõustanud ka individuaalselt ajakirjanikke
ajakirjanduseetika teemadel.
Ajakirjanduseetika nõunik on leidnud, et ühiskonna sidususe suurendamiseks peaks eestikeelsetes
programmides senisest enam kasutama allikatena mitte-eestlasi. Samuti tegi ajakirjanduseetika
nõunik ettepaneku muuta annetuste ning sihtotstarbeliste projektitoetuste arvelevõtmise ja
avalikustamise korda, et suurendada läbipaistvust ning tagada paremini saadete ajakirjanduslik
sõltumatus.
Ajakirjanduseetika nõuniku institutsioon on aidanud kaasa sellele, et ERRjärgiks eeskujuväärivalt
head ajakirjandustava ning pakuks kvaliteedistandardeid kogu Eesti ajakirjandusele.

Arhiivid
2008. aastaloli arhiivide jaoks kõige suuremaks väljakutseks ETV2 eetrisse tulek, sest
arhiivisaadete maht kahekordistus ja seoses sellega kasvas ka igapäevane töökoormus.
2008. aastallisandus videoarhiivi 1187alatisele säilitamisele kuuluvat uut saadet.
Alustati videoarhiivi materjalide digiteerimist 2-tollistelt videolintidelt ja Betacam SP-delt.
Heliarhiivis digiteeriti 763 tundi sõnasaateid ja 210 tundi muusikat. Uusi sõnasaateid ja uudiseid
lisandus 1115tundi, kontsertsalvestusi 260 tunni ulatuses ja 20 tundi muusika fondivõtteid.
Filmiarhiivis monteeriti ja puhastati 232 005 meetrit filmilinti, andmebaasi sisestati 1560 AK
kroonikapalade ja juurdevõtete sisulehte.
Fotoarhiivi arhiveeriti mustvalgeid fotosid 1360, negatiive - 254 süzeed (erinevarv kaadreid
sündmustest). Fotopanka lisandus 11682digifotot koos kirjeldustega.
ERRfotoarhiivis oleva fotokogu autoriga sõlmiti 14varalisi autoriõigusi puudutavat lepingut.
Dokumendiarhiivis arhiveeriti ETV nädala saatekavad aastatest 1997-2007. Koostati ja valmistati
ette tähtaja ületanud toimikute hävitamise aktid ja korraldati toimikute hävitamine. Jätkati
arhivaalide loetelude koostamist.

Tehniline areng ja investeeringud

Tehnikainveste_eringl.td
Kuigi negatiivse Iisaeelarvega vähenes investeeringute maht 24,3 min krooni võrra, suudeti 2008.
aastal teha mitmeid olulisi tehnikainvesteeringuid. Komplekteeriti TV nn. kohverstuudio, mida
kasutati edukalt Pekingi olümpiamängudeit telepildi tootmiseks. Uuendati TV tehnilise keskuse
kommutatsiooniseadmed. Soetati uued raadiolinkide süsteemid (seni kasutuselolnud sagedusala
läks militaarkasutusse). Hangiti TV uudiste digitaalne väljastuspuit koos Iisaseadmetega.
Raadioprogrammide valdkonnas uuendati Radioman'i tööservereid. Uudisteportaalidele osteti
portatiivkaamerad. Uuendati kaamera-, mikrofoni-, ja valgustiparki ning osteti optikakomplekte.
Alustati TV väljastuskeskuse uuendamist ning digitaalse arhiiviserveri (lindirobotiga) arendust.
Valmistati ette ja viidi läbi rahvusvaheline riigihange televisiooni liikuva ülekandejaama (LÜJ)
ostmiseks. 4. septembril sõlmiti LÜJ hankeleping firmaga Thomson Systems Germany GmbH,
valmimistähtajaga juuni 2009.
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Pärnu stuudio

Seniste raadiostuudio ruumide (Pärnu Maavalitsuse majas) asenduseks renditi Eesti Postiit 15·
aastaks ruumid Pärnu Postimaja 3. korrusel ningehitati välja uued Pärnu stuudio ruumid, kus on
võimalik toota nii raadio- kui telesaateid ning nendega ka otse eetrisse minna. Stuudio uued
ruumid avati 5. septembril.

U_u_eringhäälio~umaj~arendus
2008. a. jätkusid tööd arengukavas püstitatud olulise eesmärgi - uue ringhäälingumaja ehitamise
suunal.
21. novembril 2007 sõlmiti töövõtuleping OÜ-ga Ruum ja Maastik detailplaneeringu koostamiseks.
Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse korraldusega 25. juunil. Aasta teisel poolel
kooskõlastati detailplaneering täiendavalt ametiasutuste ja võrguvaldajatega. Detailplaneering
esitatakse Tallinna Linnavalitsusele heakskiitmiseks 2009. a. esimeses pooles.
6. juunil sõlmiti ideekonkursi võitja, Nobel arkitekter A/S-ga, töövõtuleping uue hoone
arhitektuurseks projekteerimiseks. 2008. aastal teostati eelprojekti esimene etapp, mille
väljatöötamisel on toimunud ligi 100 majasisest ajurünnakut/koosolekut eri struktuuriüksustega
ning mille tulemusena on arhitektid joonistanud üle kümne variandi korruste ruumilahendustest.
22. septembril sõlmiti töövõtuleping Telora-E AS-ga ringhäälingu uue hoone peaprojekteerija
leidmiseks. Töövõtuleping hõlmab kõikide insenerosade projekteerimise lähteülesande
koostamist, peaprojekteerija töövõtulepingu välja töötamiseks ja hankemenetluse läbiviimise
korraldamiseks vajaliku materjali koostamist ning avatud hankemenetluse läbiviimist.
Hankemenetluse läbiviimine toimub aastal 2009.

Eelarve ja selle täitmine
Eesti Rahvusringhäälingu eelarvet, mis esialgsel kujul kinnitati 15.jaanuaril, muudeti aasta jooksul
kahel korral. Esimese muudatusega, mis kinnitati 15. aprillil, jaotati eelarveliseit televisiooni
tootmisüksuste teenuste kasutamiseks vajalik ressurss programmitoimetuste vahel, mille
tulemusena mindi täielikult üle organisatsioonisisese arveldamise süsteemile tootmis- ja
transporditeenuste osas. Teine muudatus, mis jõustus 17. juunil, oli aga tingitud riigi negatiivse
Iisaeelarve vastuvõtmisest, riigieelarveline toetus kahanes 34,8 min krooni. Sellega kärbiti
programmide ja tugiüksuste eelarveid teisel poolaastal11,5 min krooni ehk keskmiselt 3%võrra ja
investeeringute mahtu 24,3 min. krooni võrra. Juhatuse otsustega on eelarves teisel poolaastal
tehtud veel mõned väiksemad muudatused. Aasta kokkuvõttes (vt. tabel) on enamiku
eelarveüksuste tulemused positiivsed, s.t on tegutsetud eraldatud eelarveressursi piires ning
paljudel juhtudel on vahendeid ka säästetud (2008. aasta eelarvetulemit arvestati 2009. a. esimese
Iisaeelarve koostamisel). Aasta lõpu seisuga on moodustatud või suurendatud arvestuslikke
reserve - pensionäride lahkumishüvitise reservi suurendamine (+2303,2 tuh), puhkusereservi
korrigeerimine (+ 959,8 tuh) ning juhatuse liikmete lahkumishüvitiste reservi moodustamine
(+891,2 tuh), mida ei olnud eelarve koostamisel planeeritud ja mistõttu on ERR üldkulude
eelarveüksuses aasta lõpuga ülekulu. Pensionäride lahkumishüvitiste reservi arvelt tegelike
väljamaksete tegemise vajadus sõltub tänaseks kokku leppimata kollektiivlepingute läbirääkimiste
tulemustest. Juhtkonna poolt selgelt väljendatud seisukoht on nende hüvitiste maksmisest
loobuda. Juhatuse liikmete lepingud lõpevad mais 2012ja lepingu lõppemisel makstakse hüvitist,
kui nad ei jätka tööd ERRjuhatuses. Hooneteenistuse eelarvelise ressursi ülekulu üheks põhjuseks
on juunis ennetähtaegselt lõpetatud ERR-Ie ebasoodne rendileping Eetriüksus OÜ-ga (tuntud
kaubamärgi all HRuut"), millega kaasnes kohustus kompenseerida tehtud remondikulusid 644
tuhande krooni ulatuses. Lisaks sellele avaldab hooneteenistuse tulemile mõju juba 2008. aastal
pingestunud seis rendipindade turul.
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Eesti Rahvusringhäälingu 2008 a. tekkepõhise eelarve täitmine

tuhandetes kroonides 2008 2008

TULUD eelarve te elik erinevus %

Toetus rii~ieelarvest te~evuskulude katteks 381819 382 318 498 0%

Eraldised rii~ieelarvest arendusteRevusteks 64 570 60617 -3952 -6%

Eraldised õppelaenude kustutamiseks 693 797 105 15%

Sihtotstarbelised projektitoetused, omatulud 51825 51831 6 0%

Finantstulud 1 8 2 6 80 62%

Tulud kokku 500 490 498 127 -2364 0%

s.h. omatulude ja s.h. omatulude ja ressursi

KULUD toetuste arvel toetuste arvel ala/ülekulu %

Programmid
Programmi üldkulu 17501 429 17659 852 265 2%

Programmireserv
ENI ja tv toimetuse d 128435 17339 130005 20 662 1753 1%

Vikerraadio 12674 761 12 609 1221 524 4%

Raadio 2 8304 102 8633 190 -241 -3%

Klassikaraadio 6892 135 6713 73 117 2%

Raadio 4 11787 650 11343 707 500 4%

Raadio Tallinn 259 214 45 17%

Uus meedia 6973 1402 6887 86 1%

Uudistetoimetus (tv+raadio) 40 403 96 39 573 944 2%

Raadio sporditoimetus 3127 2856 271 9%

Televisiooni sporditoimetus 30719 30614 -354 -1%

Raadioteater 2587 2711 54 2%

Kohalikud stuudiod tv+raadio 26 0 28 0%

Pro ammitootmlse otsesed kulud kokku 18 26 1%

Tugiüksused
Uurin~utekeskus 3%

Turundus 50 98 3%

Välissuhted ja EBUkoostöö 511 397 -1%

Müü~iosakond 7137 5260 -17%

Arhiivid 110 320 5%

Raamatukogu & muuseum 7 10%

Fondisalvestused 2 -6%

Tu iüksused kokku 2 6106 -1%

Tehnika ja tootmine
Tootmisteenistus 3000 3000 2776 3268 492 16%

Tehnoloogia arendusosakond 3866 3763 47 150 4%

Teletehnika hooldus- ja remondiosakond 3013 110 2962 92 34 1%

IT osakond 5223 5115 1 109 2%

Tehniline keskus tv 2754 180 2769 475 280 10%

Raadio saateosakond 4897 3966 931 19%

Heli ülekande- ja salvestusosakond 3736 650 3774 590 -98 -3%

Edastamise üldkulu 50 672 1406 51105 1462 -377 -1%

Tehnika üldkulud & arendus ro·ektid 2018 1000 10 0 100 0%

Tehnika- ja tootmiskulud kokku 119179 6346 117300 6035 1568 1%

Juhtimis-, ü1d-ja halduskulud
Nõukogu 1876 8%

Juhatus 5531 -2%

Nõunikud ja nõukoda 2323 7 10%

Administratsioon 10329 6%

Koolituskulud 2274 12 5%

Hooneteenistus 25 406 7400 6906 -9%

Transpordiosakond 1141 63 31%

Uue rin~häälin~umaja arendus 2511 7%

Üldkulud & reserv 2 - 8%

Juhtimis- ü1d-'a halduskulud kokku * 20 - %

KULUD KOKKU 2 I 0%

TULEM 212 0

PÕHIVARAINVESTEERINGUD 4'1 872 4'1618 21)4 1%

* - Et tagada võrreldavus 2007. a. võrdlusandmetega on raamatupidamise aastaaruandes raamatukogu, muuseumi ja välissuhete osakonna kulu
näidatud juhtimis- ja halduskulude koosseisus.

Seoses investeeringute tegemiseks vajalike riigihangete keerulisusega ei olnud kõik 2008. a.
investeeringuplaanis kavandatud soetused lõpule viidud aasta lõpuks. Sellest tulenevalt jäi aasta
lõpu seisuga tuludesse kandmata 7,285 min. krooni ulatuses riigieelarvest investeeringuteks
eraldatud vahendeist (kasutatakse 2009. a. I kvartalis).
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Personal
Eesti Rahvusringhäälingu aasta keskmine töötajate arv oli 672 (2007. a. 659). Töötajate arvu kasvu
aprillis tingis televisioonimaja senise lepingulise koristusteenuse asendamine koosseisuliste
lepingutega.

ERRtöötajate arv 2008. a. struktuuriüksuste lõikes

600

500

400

300

177 176 176 177 178 175 176 176 169 166 166 166
200

100

0
jaanuar veebruar märts aprill mai juuni juuli august september oktoober november detsember

Koosseisulistele töötajatele arvestatud brutotasud aastas (koos lisatasudega) olid 133,9 min kr ja
puhkusetasud 15,0 min kr. Juhatuse ja nõukogu tasud koos puhkusetasudega olid 4,7 min kr.
Mittekoosseisulistele kaastöötajatele arvestatud töötasude maht oli 18,3 min kr ja töötajate
õppelaenude kustutamiseks eraldatud vahendid 0,6 min kr. Töötasudeit aasta jooksul arvestatud
tööandja maksukohustuste summa oli 56,2 min kr.
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aruandele

Majandusaasta aruanne 2008

Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse liikmed deklareerivad oma vastutust ja kinnitavad, et
lehekülgede12o kuni 37 toodud Eesti Rahvusringhäälingu 2008. a raamatupidamise aastaaruande
koostamisel on rakendatud arvestusmeetodeid, mis vastavad Eesti heale raamatupidamistavale.
Aruanne kajastab Eesti Rahvusringhäälingu finantsseisundit, rahavoogusid ja majandustulemust
õigesti ja õiglaselt.

Kinnitame, et Eesti Rahvusringhääling on jätkuvalt tegutsev.

Margus Allikmaa
Juhatuse esimees

Hanno Tomberg
Juhatuse liige

Tiina Kaalep-Tarmak
Juhatuse liige

Jaak Raie
Juhatuse liige

Joel Sarv
Juhatuse liige

Tallinn, 30. märts 2009

##~~............./.~!::.~ .
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Bilanss
(kroonides)

31.12.2008 31.12.2007 Lisa
VARAD
Käibevara

Raha ja pangakontod 5 402 220 50 426 772
Nõuded ostjate vastu 2 800 872 4 027 960 2
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud ja 5 606 383 8 344 573 4
muud lühiajalised nõuded
Varud 19328352 16 275774 5

Käibevara kokku 33137827 79 075 079

Põhivara
Pikaajalised ettemaksed ja 5 429 096 2247443 6
finantsinvesteeringud
Kinnisvara investeering 35 732 735 31135 601 7
Materiaalne põhivara 274 671293 258 537 206 8
Immateriaalne põhivara 6139728 5745713 9

Põhivara kokku 321972 852 297 665 963

VARAD KOKKU 355 110679 376 741 042

KOHUSTUSED JA NETOVARA
Lühiajalised kohustused

Võlakohustused 6 966 571 8480471 10
Võlad ja ettemaksed 53429 510 49715864 13
Muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud 8 887 935 44 057788 14
Lühiajalised eraldised 1333 208 1417199 15

Lühiajalised kohustused kokku 70 617224 103671322

Pikaajalised kohustused
Pikaajalised võlakohustused 9 465 526 16432098 10
Pikaajalised eraldised 3 563 171 2 735 223 15

Pikaajalised kohustused kokku 13028 697 19167321

KOHUSTUSED KOKKU 83 645 921 122838 643

Netovara
Kapital 63 550 802 63550802
Eelmiste perioodide tulem 190351 597 174 609 387
Aruandeaasta tulem 17562 359 15742210

NETOVARA KOKKU 271464 758 253 902 399

KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU 355 110679
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Tulemiaruanne
(kroonides)

2008 2007 Lisa
Tulud
Tulud riigieelarvest 443731 959 396 335 624 16
Tulud teenuste müügist 34103637 29 677 132 17
Muud tulud 17727 201 8174210 17
Tulud kokku 495 562 797 434 186 966

Kulud
Programmi tootmis-, edastus- 415351468 359 630 909 18
ja arhiveerimiskulud
Juhtimis- ja halduskulud 63812 684 59 390 499 19
Muud kulud 150384 65341
Kulud kokku 479 314536 419086749

Tegevustulem 16 248 261 15100 217

Finantstulud 2563 847 2018 980 20
Finantskulud 1249 749 1376 987 20
Aruandeaasta tulem 17562 359 15742 210

Netavara muutuste aruanne
(kroonides)

Kapital Eelmiste Aruande- Kokku
perioodide aasta tulem

tulem
Saldo 31.12.2006 63 550 802 140 917193 33 692 194 238 160 189
Eelmiste perioodide tulem 0 33 692 194 -33 692 194 0
Aruandeaasta tulem 0 0 15742210 15742210
Saldo 31.12.2007 63550802 174609 387 15742 210 253 902 399
Eelmiste perioodide tulem 0 15742210 -15742210 0
Aruandeaasta tulem 0 0 17562 359 17562 359
Saldo 31.12.2008 63 550 802 190 351597 17562 359 271464 758
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Rahavoogude aruanne
(kroonides)

2008 2007 Lisa
Rahavood majandustegevusest

Tegevustulem 16248261 15100217
Korrigeerimised:

Põhivara kulum ja väärtuse langus 28 236 802 22974 016 7,8,9
Mitterahaline põhivara -1030 800 0 8
sihtfinantseerimine
Kasum (kahjum) põhivara müügist ja -20 959 -34 006
mahakandmisest
Kasum (kahjum) valuutakursi -7 562 -6 853 20
muutustest
Muud korrigeerimised -319 269 -48 376 20

Majandustegevusega seotud nõuete 783 625 -4 282 455
muutus
Varude muutus -3 052 578 -1435 200
Majandustegevusega seotud kohustuste -30 705 669 30126 573
muutus
Saadud intressid 2563847 1875 541

Kokku rahavood majandustegevusest 12695 698 64 269 457

Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse ja immateriaalse põhivara -48587204 -34547805 8,9
soetus
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 276 925 524 982

Kokku rahavood investeerimistegevusest -48 310 279 -34 022 823

Rahavood finantseerimistegevusest
Laenude tagasimaksed -7 512412 -7 512178
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed -968 059 -4263223 11
Makstud intressid -929 500 -1376 905
Müüdud aktsiad 0 5400

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -9 409 971 -13146 906

Rahavood kokku -45 024 552 17099 728

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 50 426 772 33 327 044
Raha ja raha ekvivalentide muutus -45 024 552 17099 728

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 5 402 220 50 426 772
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RAAMATUPIDAMISE ARUANDE L1SAD

Lis_a 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodidja
hindamisalused

Eesti Rahvusringhäälingu (Iühendina ERR) 2008. aasta raamatupidamise aastaaruanne on
koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse
printsiipi. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise
seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud
juhendid. ERR-Ielaienevad Riigi raamatupidamise eeskirja nõuded.

ERR 2007. aasta raamatupidamise aastaaruandes (võrdlusandmed) lähtuti Eesti Raadio ja Eesti
Televisiooni ühendamise (toimus 01.06.2007) kajastamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse
standarditest (IFRS), mille kohaselt tuli antud juhtumi korral rakendada pooling-of-interest
meetodit. Pooling-of-interest meetodi järgi kajastati ühendatavate asutuste varad ja kohustused
ühendamise hetkel vastavalt nende bilansilistele väärtustele. Tulemiaruandes esitati andmed terve
majandusaasta kohta. Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio omavahelised tehingud elimineeriti.

Tulenevalt Eesti Rahvusringhäälingu põhitegevusest ei sobi EV raamatupidamise seaduse lisades
toodud tootmis- ja äriettevõtetele mõeldud kasumiaruande skeemid Eesti Rahvusringhäälingu
majandustegevuse õigeks ja õiglaseks kajastamiseks, ning tuginedes raamatupidamise seaduse
§18 lõige 4-le, on juhtkond koostanud ettevõtte tegevusega sobiva tulemiaruande skeemi.
Aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

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

Nõ_uJ:l~dostjate vastu
Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus
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.

Mu_u~--DÕ_u_d_e_d
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.

24



Majandusaasta aruanne 2008

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

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

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

Litsentsilepingu kehtivusaja ületanud ja eetris olemata hankeprogramm kantakse kuludesse.
Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto
reaIiseerimismaksumus.
Bilansis on varude hindamisel kasutatud kaalutud keskmise meetodit.

Pika_aLalis~_d_ej:Lemak~ed
Pikaajaliste ettemaksetena on kajastatud järgnevate perioodide ülekandeõiguste ettemaksed.

Kinnisvarainveste_eringu_d
Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ettevõte hoiab
renditulu teenimiseks ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering
võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt
seonduvaid tehingutasusid. Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid soetusmaksumuses,
millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud allahindlused väärtuse langusest.
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. Ettevõtte kinnisvarainvesteeringutele rakendatav
amortisatsioonimäärade vahemik on 2-10%aastas.

Hilisemad kulutused on lisatud kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusele juhul, kui on
tõenäoline, et ettevõte saab seoses kulutustega tulevikus majanduslikku kasu ning kulutuste
soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt mõõta. Muud hilisemad kulutused (näiteks remont,
hooldus) on kajastatud aruandeperioodi kuludes. Juhul, kui kinnisvarainvesteeringu objektil
vahetatakse välja mõni komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti
soetusmaksumusele ning asendatava komponendi jääkmaksumus kantakse bilansist maha.

Materiajlllle_p_õhivara
Põhivaraks loetakse ERRenda 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 h 1100% kulusse. Kuludesse
kantud väheväärtusliku inventari üle, soetusmaksumusega 3 0 ir;, '301 oo ooni, peetakse
arvestust bilansiväliselt. ide Itifit, eril1"se .,

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

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

Kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on
erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi
varaobjektidena ja määratakse iga komponendi amortisatsiooninorm selle kasuliku eluea alusel.
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse Iineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse
igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsiooni hakatakse
arvestama põhivara arvelevõtmise kuust. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele
järgmised:

Ehitised ja rajatised
Tootmisseadmed
Muu inventar
Maad ei amortiseerita.

2-12,5%

10-33%
10-20%

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

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

Tarkvara 25-30%

Ostetud litsentsid, kaubamärgid jne. 20%

Asutamis- ja uurimisväljaminekuid ei kapitaliseerita.

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

Ai!' Jrjasla· ä
i enUits/'; - ',mise
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Finantskohustus_e_d
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised
võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki
soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud
soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende
nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele
kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks
võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud
tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustusteit intressikulu kasutades
sisemise intressimäära meetodit.

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

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

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

Intressimäära swap-i õiglase väärtuse määramisel kasutatakse välisekspertide hinnanguid.

Bendlarvestu~
Kapitalirendina kajastatakse selliseid renditehinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiga
seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Kõiki ülejäänud renditehinguid kajastatakse
kasutusrendina.

Kapitalirendi tingimustel soetatud vara kajastatakse rentniku bilansis miinimumrendimaksete
nüüdisväärtuses. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse
vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal
ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad
amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara
eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Kasutusrendi puhul kajastab renditavat vara oma bilansis rendil aja. Kasutusrendi maksed
kajastatakse rendiperioodi jooksul Iineaarselt rendileandja po t. luna ning rentniku poolt

• il I asta ,.
kuluna. id ,ntifi 6eer; ," ~eks

A1lki~ ...................................•.•.•.••..•
oÜ R:, ~ESS
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Sihtfinants~~erimine
Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille
kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse
eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud
tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist
ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega
seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke
kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või tingimuslike kohustustena.

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

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

Tulu_d~--.arve~J_u_s
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.

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

Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda
kohustusteks, kuid mille realiseerumise tõenäosus on alla 50%,on avalikustatud raamatupidamise
aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena.

Bllanslp_ä_eyC!järgs_e_d_s_ündmu_s_ed
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad
asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2008 ja aruande koostamispäeva, 31.03.2009 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.

RahaYQQgudearuanne
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille p I on ma~'a ustegevuse
rahavoogude leidmiseks korrigeeritud tegevustulemit, elimineeri e mitterah 1st tehingute,
investeerimis- ja finantseerimistehingute mõju ja majandustegev. 'se' altse"tu k'" evarade ning
lühiajaliste kohustuste saldode muutused. id ntifit eerim: e
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Lisa 2 NQl.tdedostiat-e vastu

Ostjate tasumata summad
Ebatõenäoliselt laekuvad summad
Kokku nõuded ostjate vastu

Ebatõenäoliselt laekuvate summade liikumine:

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

31.12.2008
2874284

-73412
2 800 872

31•12•2008
o
o

-73412
o

-73412

31.12.2007
4 027 960

o
4 027 960

31.12.2007
-49183
56 708

-314 325
306 800

o

Lisa 3 Maksujf
Maksuliik

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Sotsiaalmaks
Kinnipeetud tulumaks
Käibemaks
Kogumispensioni makse
Litsentsitasude tulumaks
Töötuskindlustusmakse
Erijuhtude tulumaks
Kokku

31•12•2008 31•12•2007
Ettemaks ja Maksuvõlg Ettemaks ja Maksuvõlg
tagasinõue tagasinõue

411855 0 206108 0

0 9 984 802 0 8900241
0 5452641 0 4 922 029
0 2 846 114 0 1613307
0 427 631 0 369 875
0 374 580 0 204439
0 238462 0 192 226
0 150301 0 146 739

411855 19474 531 206108 16348 856

Maksuvõlad sisaldavad deklareeritud ja deklareerimata makse.
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Lis_a4 Ettemakstud tulevaste perioodide kuludja muud lühiaLalised nõuded
31.12.2008 31.12.2007 Lisa

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 4133626 5484219
Muud lühiajalised nõuded 870635 2451 538
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 411855 206108 3
Viitlaekumised 190267 128 527
Tuletisinstrumendid 0 74181
Kokku ettemakstud tulevaste perioodide kulud 5606383 8344573
ja muud lühiajalised nõuded

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud seisuga 31.12.2008 sisaldavad ettemakseid 2009. a
spordiülekannete eest kokku 1 195 423 krooni (31.12.2007 sisaldavad ettemakseid 2008. a
laskesuusatamise MM ja Pekingi OM spordiülekannete eest kokku 3 400 621krooni).

Hankefilmide litsentside varu
Ettemaks hankijatele
Valmistoodang
Tooraine ja materjal
Kokku varud

31•12•2008
13517 630
3 377 885
2 038 587

394 250
19328 352

31.12.2007
11791760
1841190

2 080 253
562 571

16 275 774

Teise osapoole käes vastutaval hoiul realiseerimiseks on kaupa seisuga 31.12.2008 346 756 krooni
väärtuses.

Lis_a6 Pika_ajalised ettemaksed ja finantsinvesteeringu_d
Seisuga 31.12.2008 on pikaajaliste ettemaksetena kajastatud OM 2010 ja 2012, jalgpalli MM 2010,
suusatamise MM 2011ja 2013 ning kergejõustik 2010 ja 2011edastamisõigused ning filmi "Buratino
ja päike" tootmise ettemaks Exitfilm OÜ-le (seisuga 31.12.2007 on pikaajaliste ettemaksetena
kajastatud OM 2010 ja 2012,jalgpalli MM 2010 ning suusatamise MM 2011edastamisõigused).

Lisa 7 Kinnisvarainvesteerin~u_d

Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Kinnisvarainvesteeringuteit teenitud renditulu
Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud
Netotulu kinnisvarainvesteeringute
rentimisest

31•12•2008 31.12.2007
38 386 796 31462016
-2 654 061 -326415
35 732 735 31135601

2008 2007 Lisa
5218438 3 532 577 17
3 925 454 1757 911
1292 984 1774 666

odud lisas 8.
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Lis.a8 Materiaalne põhivara
Maa ja Masinad ja Muu Ettemaks

ehitised seadmed inventar ja p/v eest
sisseseade

Kokku

13748984 0 0 0 13748 984

-153190 -16 969 647 -988 097 0 -18110 934
220 977 512 206 952 468 7 952 945 138707 436 021632

0 0 0 5 502 264 5 502 264
0 0 0 4 902 658 4 902 658

2 358 744 32326192 424 186 0 35109122
1030 800 0 0 0 1030 800

-6924780 0 0 0 -6924780

0 -16 626129 -1185 672 0 -17811801
217442 276 222 652 531 7191 459 10543 629 457 829 895

-17070 048 -151473 377 -5 848 929 o -174392 354
-3110767 -17033437 -567 825 0 -20 712029

113292 16 565 975 940 690 0 17619 957

-21898143 -156388 057 -4 872402

o 2 327 646

o -177484 426
o -25 557 657
o 17555 835

o

8 296 123 2 769 254 409 732 492
o 351935 351935

644919 -2 982482 30299155

o

-20 067 523 -151940 839 -5476 064
-4158266 -20818427 -580 964

o 16371 209 1184626

203 568 848 195098 267
o 0

3 812 870 28 823 848

Akumuleeritud kulum 31.12.2006
Arvestatud kulum
Müüdud ja mahakantud põhivara
kulum
Ümberklassifitseeritud põhivara
kulum
Akumuleeritud kulum 31.12.2007
Arvestatud kulum
Müüdud ja mahakantud põhivara
kulum
Ümberklassifitseeritud põhivara
kulum
Akumuleeritud kulum 31.12.2008

Soetusmaksumus 31.12.2006
Ettemaks põhivara eest
Soetamine
Mitterahaline p/v
sihtfinantseerimine
Ümberklassifitseeri mine
kinnisvarai nvesteeringutest
Müük ja mahakandmine
Soetusmaksumus 31.12.2007
Ettemaks lõpetamata ehituse eest
Ettemaks põhivara eest
Soetamine
Mitterahaline p/v
sihtfinantseerimine
Ümberklassifitseerimi ne
kinnisvarainvesteeringuteks (lisa 7)
Müük ja mahakandmine
Soetusmaksumus 31.12.2008

Jääkmaksumus 31.12.2007

Jääkmaksumus 31.12.2008

200 909 55 011629 2476 881 138707 258 537 206
989

195544 133 66 264474 2319 057 10543 629 274 671293

Informatsioon kapitalirendi tingimustel renditud ja laenude tagatiseks panditud varade kohta on
toodud lisades 10 ja 11.
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Lisa 9 Immateriaalne ~õhivara
Tarkvara

Soetusmaksumus 31.12.2006
Soetamine
Mahakandmine
Soetusmaksumus 31.12.2007
Soetamine
Mahakandmine
Soetusmaksumus 31.12.2008

Akumuleeritud kulum 31.12.2006
Arvestatud kulum
Mahakantud immateriaalse põhivara kulum
Akumuleeritud kulum 31.12.2007
Arvestatud kulum
Mahakantud immateriaalse põhivara kulum
Akumuleeritud kulum 31.12.2008

Jääkväärtus 31.12.2007
Jääkväärtus 31.12.2008

7 308 757
3896715
-350 344

10855 128
3073160
-348234

13580054

-3 524 189
-1935 570

350 344
-5109415
-2 679 145

348234
-7440326

5745 713
6 139728

Us_a-.10Pika_aLalis~_dvõlaKohu_stus~~ja--p-anditud vara_d
Laenu sh. sh. Makse- Intressimäär Lisa
saldo pikaajaline lühiajaline tähtaeg

osa osa

Seisuga 31.12.2008 pikaajalisest võlasummast 10 969 146 krooni alusvaluuta on EUR (31.12.2007
pikaajalisest võlasummast 15082 210 krooni alusvaluuta on EUR).
2006. a fikseeriti pikaajalise laenusumma 10 969 146 krooni intressi laenu tähtaja lõpuni kasutades
swap tehingut. Fikseeritud intressimääraks kujunes 4,13%aastas.
* laenusumma 10 969 146 krooni (2007. a 15 082 210 krooni) tagatiseks on Eesti Vabariigi
garanteerimisleping nr. 226109.08.2001 (Riigikogu 13.06.2001 otsus), laenuandja Nordea pank.
* laenusumma 4 916 349 krooni (2007. a 7 374 523 krooni) tagatise on pandi 19 riigieelarvest
seadusega eraldatud või eraidatavad varad ja nendest tulenev .. õigus (varalise õiguse
pandileping nr. 99-006827-JI 24.08.1999), laenuandja Swedbank. Al:,:tr: se~t'i~· <5

ider;(\l' e .

- :/- Z
•••••••••••••1.

AlI~r '0' ÕÜ"R\MESS

31.12.2008
Liisingkohustused
Pikaajaline laen *
KOKKU

31.12.2007
Liisingkohustused
Pikaajaline laen
KOKKU

546 602
15885495
16432 097

1 514 662
23 397 907
24912569

151269
9 314 257
9 465 526

546 603
15885495
16432 098

395 333
6571238
6 966 571

968 059
7512 412

8480471

2010
2011

2010
2011

3,8 - 5,8%
3,1%,4,13%

3,8 - 5,8%
3,1%,4,13%

11

11
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Tootmishoonele Tallinn, Gonsiori 21 on seatud hüpoteek, kuid see ei ole ühegi kehtiva
laenulepingu tagatiseks. Informatsioon bilansipäevajärgselt sõlmitud laenu tagatiseks panditud
vara kohta on toodud lisas 23.

Lisa 11 Kapitalirent
Eesti Rahvusringhääling rendib kapitalirendi tingimustel televisioonitehnikat (masinad ja
seadmed)

Soetusmaksumus

Aruandeperioodi kulum

Jääkväärtus

Kapitalirendi võlgnevus
sh. maksetähtajaga kuni 1aasta

1-5aastat

Keskmine intressimäär
Aruandeperioodi maksed
Aruandeperioodi intressikulu

31.12.2008 31•12•2007
2283820 5 626 442

2008 2007
379 062 984 222

31•12•2008 31•12•2007
831 068 2 069 056

31•12•2008 31•12•2007 Lisa
546 602 1 514 662 10
395 333 968 059
151269 546 603

2008. a. 2007. a.
3,8 - 5,8% 3,8 - 5,8%

968 059 4 263 223
32 200 145 644

Lis_a-.12~aSj.lj:usrent
ERR-s renditakse kasutusrenditingimusel autosid 2008. a rendikulu oli kokku 892 063 (2007. a
757 876) krooni.
Järgmiste perioodide kohustused

31•12•2008 31.12.2007
kuni 1aasta 1168019 860 803
1-5aastat 2 289 172 1653 391
Kokku kohustused 3 457 191 2 514194

Lisa 13Võlad ja ettemaksed
31•12•2008 31•12•2007 Lisa

Võlad töövõtjatele 17005 339 16397592
Maksuvõlad 19474 531 16348856 3
Võlad hankijatele 16452264 16106613
Muud võlad 497 376 862 803
Kokku võlad ja ettemaksed 53 429 510 49 715864
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Lisa 14 Tulevaste perio_odide ettemakstud tulud

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

31.12.2008
7 285 000
1264 952

337 983

8 887 935

31.12.2007
9 635 838

232 312
34189638

44 057 788

Aasta lõpu seisuga on tuludesse kandmata 7,285 min. krooni ulatuses riigieelarvest 2008. a.
investeeringuteks eraldatud vahendeist (kasutatakse vastavalt eraldise kasutamise lepingu Iisale
2009. a. I kvartalis (2007. a 9,636 min. krooni ulatuses)

31.12.2007
lühiajaline pikaajaline
1347199 2735223

70 000 0
o 0

Pensionäride hüvitiste reserv
Kohtuvaidluste reserv
Juhatuse liikmete hüvitised
Kokku eraldised

31•12•2008
lühiajaline pikaajaline
1256 895 2 551877

76313 120 000
o 891 294

1333 208 3 563 171 1417199 2 735 223

Eesti Rahvusringhäälingu peamiseks väärtuseks on tema töötajad. ERR ja ametiliidud leppisid
kokku, et ERRs pikaajaliselt töötanud töötajad, kes lähevad ERRist pensionile saavad kuni 6 kuu
ulatuses lahkumishüvitist. Lähtuvalt kollektiivlepingu tingimustest otsustas Eesti
Rahvusringhäälingu juhatus moodustada reservi. Pensionäride hüvitiste reserv moodustatakse
töötaja eeldatava pensionilemineku kuupäevale eelneva kolme aasta jooksul jooksvalt. Reservi
pikaajalist osa ei ole diskonteeritud, kuna puudub alus kohustuse realiseerumise aja hindamiseks.
Reservi suuruse aluseks olevad hinnangud vaatab juhatus üle igal bilansipäeval ning vajadusel
tehakse vastavad korrigeerimised.
Juhatuse liikmete hüvitise reservi pikaajaline osa on diskonteeritud 8%intressimääraga.

Lisa 16Tulud riigLe~larvest

Toetus tegevuskuludeks
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Sihtfinantseerimine põhivara soetusteks
Mitterahaline põhivara sihtfinantseerimine
Sihtfinantseerimine õppelaenude katteks
Kokku

2008
372 317679
32 275 936
37310355
1030 800

797189
443731 959

2007
344436 400

15483751
35 850 219

o

565 254
396 335 624

Lisa

8

Al/kiri ......................................••••.••
OÜ RIMESS /I 34



Lisa 1ZTulud teenuste müügisiling muud tulud
Teenuste müügitulud jagunevad
geograafiliste piirkondade lõikes
Eesti Vabariik
Välisriigid
Kokku

tegevusalade lõikes
Koostööprojektid
Tootmisteenus
Hoone üüritulu
ERRtoodangu ja arhiivimaterjali müük
Muud teenused
Kokku

Muude tulude jagunemine

projektikulude sihtfinantseerimine
Muud tulud
Tulud põhivara müügist
Kokku

2008
30 798 009

3 305 628
34 103 637

2008
13992 513
5 920 294
5218438
4 890 327
4 082 065
34 103 637

2008
16 653 349

1001 044
72 808

17 727 201

Majandusaasta aruanne 2008

2007
26193 230
3483 902
29 677 132

2007
8 291 559
6782154

5 969 646
7 425 852
1207 921

29 677 132

2007
6 272 027
1791 001

111182
8 174 210

Allkiri ......................................••.••
OÜ RIMESS ''-,

Projektikulude sihtfinantseerimine finantseerijate lõikes
Finantseerija
Kultuuriministeerium
MTÜ Eesti Suusaliit
Eesti Kirikute Nõukogu
Välisministeerium
Haridus- ja Teadusministeerium
SA Keskkonnainvesteeringute keskus
Ettevõtluse Arendamise SA
Elukestva Õppe Arendamise SA Innove
SA Teaduskeskus AHHAA
Kaitseministeerium
Deutsche Welle
Narva Linnavalitsus
Ameerika Ühendriikide Suursaatkond
Briti Nõukogu
Eesti Arhitektide Liit
Säästva Arengu Planeerimise ja Tehnoloogiate SA
Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis
Prantsuse Kultuurikeskus
Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus
Avatud Eesti Fond
Eesti Kultuurkapital
EOK
Euroopa Komisjon
Riigikogu Kantselei
U.S.Disbursing Offieer
Kokku

2008
11522191

711268
689 600
623879
501784

500 000
450 000
441 072
332 224
327 668
214775

100000
55 275

50 000
38 000
34633
29 387
17244
14350

o
o
o
o
o

2007
1211542
479135
150000

23 744
120 234

500 000
745 551

1066 328
319378
263582
214842

o
6962

55 000
o
o

405 693
o

28 700
72 000
52 207
25 000

198828
300 000



2008
191973168
48 359 071
42169293
28 872 737
24 732 057
23763271
14739135
11460465
7 921404
3 963 539
3 512839
3 353 311
2977 247
2816057
2 662 495
2 075 379

415351468

Lisa 18 ProgLammi tootmis-, edastus- ja arhiveerimiskulud
Kululiik
Tööjõukulu
Programmi levitamiskulu
Hankekulu
Mittetagastatav käibemaks
Autoritasud
Põhivahendite amortisatsioon
Muude teenuste kulu
Tootmis-tehniline kulu
Lähetuskulu
Transpordikulu
Turundus- ja reklaamikulu
Lavastuskulu
Informatsiooni ost
Ruumide üüri- ja turvateenuse kulu
Salvestuskulu
Sidekulu
Kokku

Majandusaasta aruanne 2008

2007
164735 964
43 504 509
30 179 540
26158964
19229 562
19243340
15742813
11196346
6194943
5 289 595
5 450 450
3 605 954
2944841
1400 847
2 537 925
2215315

359630909

Allkiri oo

OÜ Rl MESS

Lis_a19Juhtimis- ja halduskulud
Kululiik
Tööjõukulu
Kommunaalteenused ning hoone remont
Muu halduskulu
Põhivahendite amortisatsioon
Kokku

Ll~a20 Finantstulud ja -kulud
Finantstulud

Intressid
Laenuintressi SWAPturuväärtuse muutus
Muude aktsiate müügitulu
Kokku

Finantskulud

Intressid laenudelt
Laenuintressi SWAPturuväärtuse muutus
Valuutakursi kasumid ja kahjumid
Kokku

2008
36 675 658

11543152
11120343
4473 531

63 812684

2008
2 563 847

o
o

2 563 847

2008
922918

319 269
7562

1249 749

2007
32 889 050

11131262
11639 512
3 730 675

59 390 499

2007
1875 541

141039
2400

2 018 980

2007
1370134

o
6853

376 987



Väheväärtuslik vara
Lavastuse rekvisiidid
Kokku

Majandusaasta aruanne 2008

Lis_a.-1.1-Bilansivälis_e_dvara~ ja kohustus_ed

Bilansiväliselt on arvele võetud varad, mida inventeeritakse koos aastainventuuriga.
31.12.2008 31.12•2007
33 921858 20 097 862

953 821 1177494
34 875 679 21275356

ERR-il on spordiülekannete TV-õiguste ostmisega seotud pikaajalisi kohustusi seisuga 31.12.200814
miljoni krooni ulatuses (seisuga 31.12.200716,5 miljonit krooni).
Kasutusrendilepingutega renditud sõiduautode kohta vt. Lisa 12.

LlSJL2_l Tehingud seotud osapooltega

Aruandes on seotud osapoolena arvestatud ainult tegev- ja kõrgemat juhtkonda.
Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse liikmetele arvestati aruandeaastal tasu koos sotsiaalmaksuga
4,555 miljonit krooni ja maksti teenistuslepingu lõppemisel hüvitist koos sotsiaalmaksuga 0,160
miljonit krooni (2007. a tasu 4,750 miljonit krooni ja lepingu lõpetamise hüvitis 1,207 miljonit
krooni).
Rahvusringhäälingu nõukogu liikmetele arvestati tasu koos sotsiaalmaksuga 1,437 miljonit krooni
(2007. a. Ringhäälingunõukogu tasu 1,077 miljonit krooni).

Bilansipäeva järgselt on aset leidnud järgmised sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste
hindamisel arvesse võetud, kuid mis võivad oluliselt mõjutada järgmise majandusaasta tulemust.

Seoses televisiooni liikuva ülekandejaama soetuse finantseerimisega sõlmiti 9. märtsil 2009 7-
aastase tagasimaksetähtajaga laenuleping SEB Pangaga summas 4,14 min EUR, intressiga 6 kuu
Euribor + 2,4%. Laenu tagatiseks seati hüpoteek väärtuses 40 min krooni kinnistule Gonsiori 27 I
Faehlmanni 10.

10.02.2009 sai ERR kätte eraisik Tiina Dribba hagi ERR-i ja Eesti Vabariigi vastu
Sotsiaalministeeriumi kaudu tsiviilasjas nr 2-07-25098. Tiina Dribba nõuab seoses 28.02.2007
teleprogrammi ETV saatega "Pealtnägija" talle tekitatud mittevaralise kahju hüvitamist summas
300 000 krooni. Nõude sisuks on tema delikaatsete isikuandmete avaldamine dr Peeter Mardna ja
ETVsaatejuhi poolt. Eesti Rahvusringhääling ei tunnista hagi ja vaidleb sellele täies ulatuses vastu.
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SÕLTUMATU AUDIITORI ARUANNE

Eesti Rahvusringhäälingu nõukogule

Oleme auditeerinud Eesti Rahvusringhäälingu raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi
seisuga 31. detsember 2008, tulemiaruannet, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet
eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste
arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise
aastaaruanne on kaasatud meie poolt identifitseerituna käesolevale aruandele.

Juhatuse kohustused raamatupidamise aastaaruande osas

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

Audiitori kohustused

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

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

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

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt Eesti
Rahvusringhäälingu finantsseisundit seisuga 31. detsember 2008 ning sellel kuupäeval lõppenud
majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Tallinnas, 31. 'rts 2009

Rime

OÜ Rimess
Ahtri 6a
10151 Tallinn, Estonia
Reg. code 10384467

Tel +372 626 4500
Fax +372 626 4501
rimess@rimess.ee
www.rimess.ee

Kaja Peedu

Vannutatud audiitor

Kontorid/offices:
Tallinn, Tartu,
Vilnius, Kaunas,
Riga

praxiili::
ASSOCIATE ••

GLOBAL ALLlANCE OF
INOEPENOENT FIRMS

mailto:rimess@rimess.ee
http://www.rimess.ee
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RAHVUSRINGHÄÄLlNGU NÕUKOGU ALLKIRJAD
Eesti Rahvusringhäälingu 2008. a. majandusaasta aruandele

Kiidame heaks Eesti Rahvusringhäälingu 2008. a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud
juhatuse poolt 30. märtsil 2009 ning auditeeritud Rimess OÜ poolt.

Igor
Rah

Hagi Sein
Rahvusrin
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