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TEGEVUSARUANNE
Sissejuhatus
Juhatuse hinnangul oli 2013. aasta Eesti Rahvusringhäälingule väga töine, paljude uute ja edukalt
käivitunud saatesarjade, vastutusrikaste otseülekannete ning mitme uue avalik-õigusliku teenuse
lisandumise aasta.
Aasta alguses oli kõikide ERR-i programmide tähelepanu Eesti Vabariigi 95. sünnipäeval. ETV
saadete vahel sai vaadata lühiklippe Eestimaa linnadest, kus nutika videograafika abil näidati 95
aasta jooksul toimunud muudatusi linnapildis.. Raadio 4 pakkus veebruari jooksul helilõike Eesti
ajaloost ja kultuurist. ETV2 andis eetrisse 95. sünnipäevale pühendatud teemanädala. 24.
veebruaril oli ETV kavas ka tele-esilinastus, „Tuulepealne maa“ 13. täispikk osa.
Aasta oli märkimisväärne mitmete uute kultuuriteemaliste saadete poolest ning avasime ka kaks
uut alamportaali – meelelahutuslikumat kultuuri vahendav ning ennekõike nooremale sihtgrupile
suunatud menu.err.ee ning kaunitele kunstidele keskenduv kultuur.err.ee. 17. märtsil algas ETV-s
noorte klassikalise muusika talentide konkurss „Klassikatähed“, mis kasvas väga edukaks uueks
sarjaks. Saatesari valmis ETV, Eesti Kontserdi ja Klassikaraadio koostöös. Suve jooksul jõudis
argiõhtuti ETV eetrisse kultuurimagasin „SUVEkulTUUR“, septembrist alustas ETV2 uue
lühisaadete sarjaga „NO99 kunstikool“ ning Vikerraadios algasid uued Eesti kultuurile ja
loomeinimestele keskenduvad saated „Luulelahing“, „Ahjualune“ ja „Nostalgia“. Novembris
jõudis Klassikaraadio eetrisse uus arutelusaade „Quo vadis?“ Saates tuntakse huvi, kuhu liiguvad
meid kõiki puudutavad poliitilis-kultuurilised protsessid ja millised võimalused on meil
vastutustundlike kodanikena nende suunamisel kaasa rääkida. Detsembrist algas ETV2-s saatesari
„Meie aja kunst“, kus kohtutakse kaheteistkümne kaasaegse kunstnikuga, järgnedes neile
näitusesaalidesse ja ateljeedesse, jälgima kunsti sündimise protsessi.
2013. aasta oli kohalike omavalitsuste valimise aasta ning ETV, ETV2, Vikerraadio ja Raadio 4
pühendasid ulatuslikult saateaega ja tähelepanu valimiseelsete sündmuste kajastamisele, otseeetris toimusid kandidaatide debatid. Esmakordselt pakuti kõigile kohalike omavalitsuste
valimistel osalevatele kandidaatidele võimalust salvestada kolme minuti jooksul oma
valimispöördumine. Pöördumised anti eetrisse ETV2-s ning kõik videod pandi üles portaali
valimised.err.ee. Ettevõtmine oli väga edukas ja pälvis palju tähelepanu nii meedias kui vaatajate
seas.
Mitte kunagi varem ei ole ERR teinud Eestis toimuvatest sündmustest sedavõrd palju
videootseülekandeid, kui tehti 2013. aastal. Otseülekanded Jääkeldrist ja Paide Arvamusfestivalilt,
mitmetelt konverentsidelt ja tähtpäevaüritustelt, ka kontserdiülekanded ning Eesti
jalgpallimeistrivõistluste mängud olid esmakordselt jälgitavad interneti vahendusel. Paljud neist
jõudsid ETV või ETV2 eetrisse ning plahvatuslikult kasvas ERR-i portaalides näidatud ülekannete
arv. Saadud tagasiside näitas, et see on väga jõudsalt kasvav ja enam arendamist vajav valdkond.
Tele-eetrisse jõudsid 2. aprilli ülekanne, kus Eesti ühiskonna- ja kultuuritegelased tähistasid 25
aasta möödumist loomeliitude ühispleenumist; kahepäevane ülekanne Rock Summerilt; 19.
augustil tegi ETV otseülekande Tartu lauluväljakul toimunud öölaulupeost „Järjepidevus“, millega
tähistatati nii Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva kui 25 aasta möödumist Tartu X
muusikapäevadest, samuti 5. oktoobril õpetajate päeva gala otseülekanne Vanemuise
kontserdimajast jne. Kui loetellu lisada ka kõik varasematel aastatel algatatud ja juba
traditsiooniliseks kujunenud otselülitused, võib teatud murelikkusega nentida, et varsti ei olda
nõus korraldama Eestis mitte ühtegi üritust ilma ERR-i otselülituseta.
Esile tahaksime tuua veel mõned vaatajate ja kuulajate tähelepanu ning tavapärasest
ulatuslikumat tagasisidet saanud saated ja sarjad, mis kujundasid paljuski 2013. aasta näo. ETV ja
ETV2 programmi lisandus kuus vaegkuuljatele subtiitritega varustatud õhtuse vööndi saadet. ETV
ja Vikerraadio eetrisse jõudis ristmeedia projektina sotsiaalse sõnumiga dokumentaalsari
„Üheksandikud“, mis rääkis tänasest koolielust ja populariseeris õppimist. Suvel filmiti ETV2
tellimusel lastesarja „Väikelinna detektiivid“, mille mängufilmi versioon „Valge daami saladus“
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jõudis aasta lõpul ka kinolinale. Novembris algasid Margus Karu populaarsel noorteromaanil
põhineva draamasarja „Nullpunkt“ võtted.
2013. aastasse mahtusid mitmed tehnilised uuendused. 1. juunist alustasid ETV ja ETV2 heliliste
subtiitrite edastamist abistamaks eelkõige vaegnägijaid teleprogrammi jälgimisel. Subtiitreid
loetakse ette Eesti Keele Instituudi poolt väljatöötatud kõnesüntesaatoriga täiendavas stereo
helikanalis. Nägemispuudega inimesed hindasid algatust tiitliga „Aasta tegu 2013“. Levira AS ja
ERR käivitasid pilootprojekti, et muundada ETV standardresolutsioonis signaal HD-signaaliks ja
levitada Levira DVB-T2 saatjatevõrgu vahendusel üle Eesti. Muu hulgas tehti ka uue tehnoloogia
teste, et selgitada parimad signaali vastuvõtuparameetrid eri ekraanide tarbeks. Pilootprojektiga
algatus piirdus, sest regulaarseks HD-leviks ERR-il rahalised võimalused puuduvad. Võtsime
kasutusele ka uut tüüpi satelliiditeenuse, millega tagatakse kahesuunaline andmevahetus üle
satelliidi, aga internetile omase standardi alusel. Võimalus selle lahenduse kasutamiseks on pea
kõikjal Euroopas. Võrreldes varasemaga on uus teenus odavam ja lihtsam. Seda kasutatakse
esialgu peamiselt uudistetoimetuse otselülitusteks.
2013. aasta oli läbimurdeline ERR-ile kuuluva kinnisvara uuenemise ja parenemise osas. Juulis algas
Gonsiori 21 hoone renoveerimine, et kujundada see raadiomajaks, kus leiavad kodu kõik ERR-i
raadioprogrammid. ERR-i esindajaks ja hanke korraldajaks on Riigi Kinnisvara AS ning tööde
teostajaks Fund Ehitus OÜ. Tööde kogumaksumus käibemaksuta on 4,9 miljonit eurot, sellest
algselt 2,5 miljonit eurot ja hiljem täiendavalt 308 tuhat eurot saime CO2 kvoodimüügist
rahastatavast rohelisest investeerimisskeemist.
Kui 2012. aastal tõusis ETV Eesti vaadatuima telekanali positsioonile, siis 2013. aasta suvest tuli see
koht loovutada Kanal 2-le. ETV2 jätkas oma edulugu väikeste kanalite arvestuses, olles kolmandat
aastat järjest vaadatuim nö digitaalajastu eestikeelne telekanal. Kahe telekanali peale kokku
kogusime uusi vaatajaid enam kui ükski teine Eesti tegutsev ringhäälinguorganisatsioon. Kõik ERRi eestikeelsed raadioprogrammid säilitasid oma (traditsioonilised) kohad raadiomaastikul.
Traditsiooniliste kuulajate arv, keda uuritakse Emori raadiopäeviku alusel, on viimasel viiel-kuuel
aastal olnud langustrendis. Kui võtta arvesse ka interneti- ja mobiiliplatvormidel jõudsalt arenev
otse- ja järelekuulamine, võib väita, et kõigi raadioprogrammide jälgitavus on pigem tõusuteel.
Avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide üheks olulisemaks tegevusnäitajaks peetakse
usaldusväärsust. Turu-uuringute AS-i andmetel usaldas ERRi 2013. aastal 76% Eesti elanikest. 2012.
aastal oli see näitaja 78%. Arvestades, et 2013. aasta oli kohalike omavalitsuste valimise aasta ja
kõigi riiklike ja riigiga seotud institutsioonide usaldusväärsus rohkem polariseerunud, ei saa
sellisest muutusest veel kaugeleulatuvaid järeldusi teha. Peame usaldusäärsuse näitajat väga
heaks, kui ERR-i tegevust usaldab enam kui kaks kolmandikku Eesti elanikest.
Jaanuaris kogunes uuenenud koosseisus ERR-i ühiskondlik nõukoda. Uuteks liikmeteks said Maria
Alajõe, Hagi Šein, Vitali Belobrovtsev, Kadri Tali, Jüri Võigemast, Priit Põldoja, Erich Teigamägi,
Urmo Kübar, Vahur Kraft, Ülle Madise, Daniel Vaarik ja Kristi Vinter. Eelmisest koosseisust jätkasid
Marju Lauristin, Toomas Kivimägi ja Linnar Viik.
Kokkuvõtteks võib öelda, et 2013. aasta eelarve ja selle põhjal kavandatud saated ning teised
meediateenused ERR-i mõjutasid jätkuvalt ühiskonda – kujundades hoiakuid ja sõnastades
väärtusi; kaitsesid ja edendasid demokraatiat – juhtides avalikku arutelu ja vahendades
operatiivselt, tasakaalustatult ning kontrollitult informatsiooni ning uudiseid; edendasid kauneid
kunste ja vahendasid parimat osa kultuurist – väärtustades kõrgkultuuri ja rõhutades
rahvakultuuri unikaalsust.
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Sisu
Programmid ja toimetused
ETV ja ETV2
ERR-i teleprogrammid alustasid aastat hästi. Esimese kolme kuu keskmisena kasvas nii ETV kui ka
ETV2 osakaal vaatamisajast võrreldes aasta varasema perioodiga. Esimeses kvartalis oli ETV
keskmine osakaal vaatamisajast 17,3% (2012 – 17%). ETV2 jätkas oma turuosa kasvatamist, keskmine
osakaal vaatamisajast oli 3,6% (2012 – 2,8%).
ETV edu taga oli Eesti Vabariik 95 sündmuste tähistamine veebruaris, uuenenud eetrigraafika ja
uute formaatide edukas eetrisse toomine („Klassikatähed“, „Rakett 69“ uus hooaeg, „Kahekõne“
formaadimuutus). Esimeses kvartalis suurenes keskkonnasaate „Osoon“ vaadatavus, suurem
vaatajahuvi oli ka poliitikasaadete „Välisilm“, „Vabariigi kodanikud“ ja „Foorum“ vastu. Jätkuvalt
oli edukas ETV hankeprogramm, mis eristub selgelt kommertskanalite filmi- ja seriaalivalikust.
„Eesti Laulu“ finaalsaade 2. märtsil kogus ETV-s 265 000 vaatajat, mõlemal poolfinaalil veebruaris
oli üle 150 000 vaataja. Eestit esindas Eurovisiooni lauluvõistlusel Malmös Birgit Õigemeel.
Euroopas peetakse „Eesti Laulu“ kogemust ja selle innovatiivset mõju Eurovisiooni lauluvõistluse
arendusele märkimisväärseks; kogemust kutsuti EBU lauluvõistluse töörühmale jagama
meelelahutustoimetuse juhataja Mart Normet.
Omamaise draama arendamiseks tellis ETV koos EV95 valitsuskomisjoniga OÜ-lt Balti Video
„Tuulepealse maa“ jätkuosa, mille esilinastust jälgis keskmiselt 213 000 vaatajat. Andres Maimikult
ja Rain Tolgilt jõudis eetrisse kuueosaline komöödiasari „Hakkab jälle pihta“, mis käsitles
groteskseid pereprobleeme. Aasta alguses vahetus populaarse koguperesarja „Õnne 13“
stsenarist, sarja käsikirja autoriks on nüüd dramaturg Urmas Lennuk.
Väga edukas oli uus muusikaformaat „Klassikatähed 2013“, mille autoriteks olid Timo Steiner ja
Helen Valkna. Koostöös Eesti Kontserdiga loodud originaalne võistlussaade tõi kokku 8 noort
klassikalise muusika tähte, kelle seast valiti välja parim noor muusik. Sari kogus kevadeks kuni 90
000 vaatajat ja sai palju positiivset vastukaja nii trükimeedias kui ka arvukalt tänukirju klassikalise
muusika austajatelt. „Klassikatähed“ kui originaalformaat kandideeris EBU uute projektide
esitluskonkursil Eurovision Creative Forum, jõudes ühe finalistina Euroopa parimate hulka.
Märtsis-aprillis oli eetris kaheksaosaline saatesari „Ajujaht“, eesmärgiga julgustada andekaid ja
majandusvaistuga noori oma ettevõtet rajama ja ettevõtluskeskkonda elavdama. Võistluslikus
vormis ülesehitatud saated andsid ka vaatajatele aimu, mida on vaja oma äriidee realiseerimiseks.
Ühiskonnaelus toimuvaid sündmusi märkisime mitme erisaatega – vahendasime loomeliitude
pleenumi 25. aastapäeva tähistavat istungit Riigikogust, olime kohal Rahvakogu arutelupäeval
ning ERM-i nurgakivi panekul, samuti tähistasime Priiuse põlistamise päeva. Väärtustamaks Eesti
kaitseväelaste tegevust ning välismissioonidel osalemist toimusid otseülekanded „Veteranirockilt“
Vabaduse väljakul ja Haapsalu raudteejaamas korraldatud heategevuskontserdilt „Laulud
sõdurile“, millele järgnes Võidupüha paraad.
Suveprogrammis meenutasime mitmeid Eesti elus olulisi sündmusi. Eesti Üliõpilaste Ehitusmaleva
(EÜE) 50-ndat sünnipäeva tähistanud saatetsükkel „EÜE segu“ (autor Gerda Kordemets) kogus
hulgaliselt teemakohast video-ja fotomaterjali, EÜE aktivistide meenutusi ning püüdis mõtestada
üliõpilasmaleva rolli ja tähendust eesti demokraatia arengus. Nostalgiahõnguline oli ka „Rock
Summerile“ pühendatud saadete rida - Vahur Kersna tagasivaade „Oli kord Rock Summer“,
Lauluväljakult tehtud otseülekanded ning läbi suve jooksnud muusikasalvestiste tsükkel. Eetris
olid populaarsed meelelahutussaated „Eesti mäng“ ja „Lauluga maale“ ning uus kultuuriuudiste
formaat „SUVEkulTUUR“, samuti rida sündmusülekandeid (sh. suure vaatajahuvi pälvinud
öölaulupidu „Järjepidevus“). Sellele vaatamata ei õnnestunud ETV-l varasemate aastate
positsioone säilitada. Kui ETV2 suutis ka suvekuudel hoida üsna stabiilset vaadatavust (juuni-
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august keskmine 2,9%), siis ETV osakaal langes 11,5%-le. Kordus 2011. aasta seis, ka siis puudusid
suvel suured spordisündmused.
Suvine madalseis kandus üle ka sügishooaega. ETV keskmine osakaal septembris-detsembris oli
13,8%, mis on viimase 3 aasta madalaim. ETV2 osakaal oli 2,8%, eelmisest sügisest 0,1% võrra
väiksem. ETV vaadatavus vähenes eriti reedel ja pühapäeval, hoolimata sellest, et uute saadetena
olid eetris laste liiklusmäng „Rula ja ratas“ ja Maire Aunaste vestlussaade „Mehed räägivad
armastusest“. Pühapäeva õhtut täitis huumoriprogramm, kuid hankekomöödiad ja „Pehmed ja
karvased“ ning kohalike valimiste eel eetrisse läinud „Riigimehed 2“ jäid vaatajate jaoks TV 3 Eesti
artistide showle ja Kanal 2 hangitud romantilisele draamale alla. Ka argipäevasaated kaotasid oma
osakaalu. Vaadatavaima eetriaja algust tuli täita kordussarjadega, mis vähendasid kell 18.30
„Aktuaalse kaamera“ ja selle järel ka „Ringvaate“ vaadatavust. Sügishooaja vaadatuimad ETV
sarisaated olid „Õnne 13“, „Pealtnägija“, „Osoon“ ja „Meie inimesed“. Edukaks võiks lugeda ka
uut kooliteemalist tõsielusarja „Üheksandikud“, mis kogus keskmiselt 96 000 vaatajat ja reisisari
„Saladuslik Aafrika“ 95 000 vaatajaga.
Sügishooajale tooni andnud kohalike valimiste kajastusest köitis enim vaatajaid „Valimisstuudio“
Tallinna linnapeakandidaatide debatt, keskmiselt 158 000 vaatajat, samuti „Valimiste õhtu“
keskmiselt 143 000 vaatajaga. Trükiajakirjanduses kiideti ETV valimissaateid sisulise debati, oluliste
teemade käsitlemise ja valimisõhtul operatiivse tulemuste edastamise eest.
Kultuurisündmuste keskmes olnud Estonia maja 100 juubeliüritustest pakkus vaatajaile enim huvi
otseülekanne „Awamise peost“, millel oli 77 000 vaatajat, samuti „Põlvkondade ooperigala“
ülekanne. Jõuludeks valmis juubeli eredamaid hetki kokkuvõttev saade, millel oli 98 000 vaatajat.
Uue formaadina alustas kunstihariduslik lühisaadete sari „NO99 kunstikool“, kus kunsti vaatamise
ja mõistmise soovitusi jagasid lavakunstikooli XXVI lennu tudengid.
Traditsiooniline heategevusprogramm „Jõulutunnel“ kogus 2013. aastal annetusi Eesti
Toidupangale, kes abistab ennekõike paljulapselisi ja allpool toimetulekupiiri elavaid väikeste
lastega peresid. Kogutud 208 154 eurot läks Toidupangale vajalike seadmete ja
transpordivahendite, sh. külmkambriga auto soetamiseks. Jõulu-ja aastavahetuse programmi
ilmestasid ka saatesari „Setod“, Eesti märgilisi ajaloosündmusi käsitlenud Indrek Treufeldti tsükkel
„Sinine, must ja valge 1988“, aastat kokkuvõtnud Margus Saare ja Margit Kilumetsa
autoriprogramm „Lennud unes ja ilmsi“ ning traditsioonilised vana-aasta õhtu naljasaated
„Edekabel“ ja „Tujurikkuja“.
ETV2 programmilisteks eesmärkideks oli kuulutada välja konkurss lavastusliku lastesarja
tootmiseks („Väikelinna detektiivid“), toota üks kultuurivaldkonna põhine arhiiviväärtusega
saatesari („Meie aja kunst“), arendada teadussaadete tootmist („Teaduspalavik“ ja „Ööülikooli“
salvestused) ja tuua õhtusesse vööndisse rohkem eestikeelset originaaltoodangut. Venekeelset
programmi õnnestus toota vaid sihtotstarbeliste projektitoetustega, mille abil jõudsid kevadel
eetrisse 12 saadet kakskeelsest kultuurisaatest „Batareja“ ning sügisel 15 osa dokumentaalsarjast
„Ela sajaga“.
Laste draamasarja konkursi tulemusena võttis Balti Video suvel üles ja tootis kuueosalise
seiklussarja „Väikelinna detektiivid“. Projekti põhjal loodi ka täispikk mängufilm „Valge Daami
saladus“, mis on 2014. aastal kogunud kinodes juba üle 60 000 vaataja. Telesari jõuab ETV2
eetrisse 2014. aasta märtsis.
ETV2 lasteprogrammi rikastamiseks valmis kaks laulusaadet „Talvelaulud Valgamaal“ ning „Sügise
laulud“. Kevadhooajal jätkus koolisporti edendav „Tähelepanu, start!“ sari ning salvestasime
„Koolitants 2013“ finaali. Koostöös Raadio 2-ga sündinud projekt „R2 Live“ tõi eetrisse kuus uut
Eesti bändide kontserti.
ETV2 õhtune saatevöönd kinnistus teadmiste ja kultuurihuvilise vaataja jaoks. Jätkus
kultuuridiskussioonisaade „Jüri Üdi klubi“ ja laupäevaõhtused teatriõhtud (sh 5 näidendi
esmaesitused). Kokku salvestasime 12 Eesti teatrite repertuaari kuuluvat näidendit. Sügisel jõudis
eetrisse 12-osaline saatesari Eesti kaasaegsetest kunstnikest „Meie aja kunst“. Omaette

7

Majandusaasta aruanne 2013
sündmuseks kujunes kirjandusfestivali „HeadRead“ raames salvestatud vestlused maailma oluliste
kirjandustegelastega, samuti kaheosaline saade festivalist ja Eesti kirjanduse hetkeseisust. Sügisel
oli eetris kolmeosaline tsükkel Viljandi Kultuurikolledži noortest.
Teadussarjadest jätkusid „AegRuum”-sarja dokumentaalfilmid. Algas uus kodumaine teadussaade
„Teaduspalavik“, mis koosneb erinevatel teaduslikel teemadel põhinevatest saatetsüklitest. Suvel
filmiti „Ööülikooli“ saateid, mis jõuavad eetrisse 2014. aasta alguses. ETV2-s on oma koha leidnud
põnevaid reisikogemusi kajastavad reisisarjad – eetrisse jõudis 10-osaline saatesari „4x4
Magadan“. ETV2 jätkas pühapäevaseid teemaõhtuid, tuues vaatajateni eriprogrammi tuntud Eesti
kultuuri- ja ühiskonnategelastest, samuti programmid oluliste ühiskondlike sündmuste ja
teemadega. Eraldi pöörasime tähelepanu Tartu Maailmafilmi festivalile märtsis, Pärandiaasta
nädalale aprillis, keskkonnakuule mais, Matsalu loodusfilmide festivalile septembris ja Prantsuse
filmikuule novembris.
ETV PROGRAMMIMAHUD 2013
(tundides)

Valdkondade lõikes, tundides
Elusaated

Plaan Tegelik Vahe
735

592

-142

53

44

-8

525

585

60

Infoteinment

1085

1061

-23

Kultuurisaated

545

518

-26

1899

2315

416

Haridussaated
Informatiivsed saated

Lavastuslikud saated
Toodanguliikide lõikes, tundides

Plaan Tegelik Vahe

Meelelahutus

408

331

-76

Omasaadete esmaesitusi

1646

1621

-24

Muusikaesitused

291

268

-22

Omasaadete kordusi

1901

2058

157

Religioonisaated

940

805

-134

Hankesaadete kordusi

1807

1955

148

Online (ERR uudised)

2209

2055

-153

Promo ja kultuuriteated

170

190

20

Sponsorteave ja reklaam

1

1

0

86

72

-13

8760

8760

0

Hankesaadete esmaesitusi

Rakendus
Kokku

ETV2 PROGRAMMIMAHUD 2013 (tundides)

7

7

0

Spordisaated, sh spordiuudised

269

252

-16

Uudised

477

463

-13

2209

2055

-153

Promo ja kultuuriteated

170

190

20

Sponsorteave ja reklaam

1

1

0

86

72

-13

8760

8760

0

Online (ERR uudised)

Rakendus
Kokku
Valdkondade lõikes, tundides
Elusaated

512

385

-126

Haridussaated

123

184

61

Informatiivsed saated

311

265

-45

Infoteinment

209

196

-12

Kultuurisaated

682

759

77

2689

2719

30

Lavastuslikud saated
Toodanguliikide lõikes, tundides

Meelelahutus

186

242

56

392

383

-8

Muusikaesitused

339

322

-16

Omasaadete kordusi

2362

1815

-547

Religioonisaated

0

0

0

Hankesaadete esmaesitusi

1107

585

-521

Spordisaated, sh spordiuudised

75

120

45

Hankesaadete kordusi

1440

2575 1135

Uudised

164

163

-0

Online (ERR uudised)

3300

3174

-125

Online (ERR uudised)

3300

3174

-125

Promo ja kultuuriteated

95

146

51

Promo ja kultuuriteated

95

146

51

Sponsorteave ja reklaam

1

1

0

Sponsorteave ja reklaam

1

1

0

63

78

15

74

78

4

8760

8760

0

8760

8760

0

Omasaadete esmaesitusi

Rakendus
Kokku
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Plaan Tegelik Vahe

Rakendus
Kokku
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Vikerraadio
Vikerraadio on olnud aastaid suurima kuulajaskonnaga raadiojaam Eestis. Vikerraadiot kuulas 2013.
aastal keskmiselt 321 000 inimest nädalas ja 228 000 inimest päevas (2012. aastal vastavalt 318 000
ja 219 000). Eestlaste raadiokuulamisajast kulutati Vikerraadiole 2013. aastal keskmiselt 27,9%.
Programmi põhirõhk oli jätkuvalt ühiskondlik-poliitilistel saadetel ja uudistel. Hoidsime kuulajaid
kursis Eesti ja muu maailma oluliste sündmustega, kavas olid arutelusaated üldist huvi pakkuvatel
teemadel. Otseülekannete vahendusel said kuulajad osa mitmetest olulistest sündmustest Eestis.
Sügisel kajastasime ulatusliku eriprogrammiga kohalike omavalitsuste valimisi.
Septembrist alustas saade „Maailm täna“, mis tutvustab mujal maailmas ilmuvaid ajalehti.
Välispressi ülevaateid on eetris iga tööpäeva hommikul. Saadet toimetab Neeme Raud.
2013. aastal uuenesid kultuurisaadete formaadid. Kord kuus astuvad raadiomaja 2. stuudios
publiku ette Eesti luuletajad, et selgitada hääletuse teel välja parimad luuletused ja esitused.
Võistlussaadet „Luulelahing“ juhivad Peeter Helme ja Jürgen Rooste. Oktoobris algas sari
„Ahjualune“, kus Urmas Vadi külastab kultuuritegelasi nende kodudes. Suvel tutvustas Peeter
Helme kirjandusžanre saates „Seatud sõnad“, sügisel algas ka kunstisaade „Galerii“.
Alates septembrist oli kavas muusikasari „Nostalgia“, jätkus klassikalist muusikat tutvustav
„Beethoveni sõber“, samuti „Keelesaade“ ja hommikune „Keelesäuts“ ning uudised kihnu, mulgi,
setu ja võru keeles. Sari „Ökoskoop“ populariseeris säästva arengu põhimõtteid.
Jaanuarist kuni detsembrini oli kavas loodusteemaline sari Eestis elutsevatest haruldastest
taimeliikidest, suvekuudel jõudis kuulajateni palju positiivset vastukaja saanud sari maailma
kõrgematest mäetippudest ja nende vallutamisest.
Vikerraadio programmis on kindel koht lastesaadetel. Salvestasime Kristiina Kassi ja Leelo Tungla
lasteraamatud. Sügisel algas andekaid lapsi tutvustav sari „Säde“ ning kuulutati välja
kuuldemänguvõistlus.
Märtsis oli kavas juba kuuendat korda emakeele päevale pühendatud populaarne e-etteütlus.
Aprillis toimus „Meelejahutaja“ avalik salvestus. Aasta alguses kuulutasime välja uute
raadiosketšide konkursi, millest osavõtt oli arvukas, kuid sketšide tase kahjuks kesine. Mais
tähistasime Euroopa päeva Euroopa mälumänguga. Juuni esimesel nädalal paiknes Vikerraadio
stuudio Harju tänava raamatupoes, kuskohast vahendasime vanalinnapäevade melu.
2013. aastal toimusid maakondlikud saatepäevad Narvast, Rakverest, Pärnust, Viljandist, Hiiumaalt,
Saaremaalt, Võrust ja Haapsalust. Kõige menukam oli erisaade Hiiumaa kohvikute päevalt.
Esmakordselt oli Vikerraadio kohal ka Otepää rallil.
Toimus järjepidev kõnekoolitus kõigile eetris esinejatele. Septembrist on Vikerraadio uus
muusikajuht Taavi Otsus, kultuuritoimetajana töötab sügisest Peeter Helme.
Vikerraadio koduleheküljele lisatakse igapäevaselt informatsiooni programmis toimuva kohta,
saadete alamlehekülgedel on üleval ka lisamaterjal, mis eetrisse ei mahu (arhiivilõigud, saatest
välja jäänud lõigud, fotod, videod, viited, soovitused, jms). Vikerraadio kajastab oma tegemisi ka
sotsiaalmeedias (Facebookis ja Youtube`s).
Vikerraadio juures tegutseb ka Raadio Laste Laulustuudio. Stuudio eesmärk on eesti heliloojate
lastele mõeldud loomingu pidev jäädvustamine. 2013. aastal ilmus CD Arne Oidi lastelauludega.
Vikerraadio programmimahud 2013
Uudised
Päevasündmuste laiendatud käsitlus, praktiline teave, nõuanne
Analüütilised saated
Sport
Haridus- ja teadussaated
Kultuurisaated
Lastesaated
Kuuldemängud, ettelugemised
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Plaan

Tegelik

Vahe

808
1455
616
300
580
382
217
270

853
1316
509
249
501
467
215
355

45
-139
-107
-51
-79
85
-2
85
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Raadio 4
Raadio 4 jätkas 2013. aastal venekeelse üldhuviprogrammina, mille ülesanne on pakkuda võimalikult
mitmekesist raadioprogrammi vene keelt kõnelevatele inimestele, aidates neil seeläbi paremini
sulanduda Eesti ühiskonda. Programmis oli saateid ka muude suuremate Eestis elavate
rahvusgruppide (nt ukraina, valgevene) ja ka väiksemate (armeenia, gruusia, aserbaidžaani, tatari,
tšuvašši) keeltes. Raadio 4 analüüsivad saated andsid võimaluse mõista Eestis toimuvat ja pakkusid ka
nõuandeid eri spetsialistidelt, vahendasid arvamusliidrite hinnanguid. Interaktiivsetes saadetes
andsime kuulajaile võimaluse esitada oma seisukohti. Sõnasaated moodustasid programmi päevasest
mahust 70% ja muusikasaated 30%. Raadio 4 kuulas nädalas keskmiselt 167 000 inimest.
Majandusvaldkonna käsitlemisel pöörasime senisest enam tähelepanu Eesti majandust
kujundavatele globaalsetele mõjuteguritele (sarjad „Uus Vana Maailm“, „Euroopa täna“).
Parandamaks üksteisemõistmist ja sallivust, andsime arvamusavaldusteks sõna erinevate
rahvusrühmade esindajatele (saatesarjad „Asjade seis“, „Nõudepeatus“, „Mitteminevik“,
„Hõbeniit“, „Minu teine elu“, „Ei vanane see päev“).
Eesti ühiskonna sotsiaalse sidususe edendamise huvides püüdsime aidata kaasa piirkondliku
marginaliseerumise vältimisele. Selleks korraldasime aasta jooksul piirkondlikke teemapäevi
Narvast, Viljandist, Pärnust, Paldiskist ja Rakverest. Raadio 4 suvekavas oli koostöös EAS-iga 17osaline sari Eestimaa saartest „Aarete saared“.
Vahendite nappuse tõttu jäid teostamata mitmed arengukavas lubatud saatesarjad ja saated: uus
eesti keele kursus, meelelahutuslik nädalat kokkuvõttev saade ning sotsiaalpoliitiline vestlussaade
väljundiga internetti (viimane seoses uute kodulehekülgede valmimise edasilükkumisega).
Tööpäeva hommikud (kl 10-11) olid interaktiivsed, pakkudes kuulajaile võimalust esitada küsimusi
ning saada vastuseid erinevatele igapäevaelus esilekerkivatele probleemidele. Kutsusime
stuudiosse arste („Terve elu filosoofia“), lastepsühholooge („Mitteideaalsed vanemad“),
ametnikke („Nõudepeatus“), tervendajaid („Silmaring“), noori ja vanemaid ettevõtjaid („Uus
hingamine“), õpetajaid („Sinu kätes“), tarbijakaitsjaid („Õigus teada“) ning spetsialiste, kes abiks
asjastunud maailmas orienteerumisel („Nii, nagu vaja“).
Kella 14 ajal olid saatekavas pikemad analüütilised saated, milles lahati hariduselu („Vihikust
diplomini“), otsesaated Euroopa Parlamendist („Euroopa täna“), Riigikogus kõneldu („Parlamendi
argipäev“) ja välispoliitiliste sündmuste analüüs („Keerdkäigud“, „Vaatleja“). Laupäeva hommikuti
arutlesid ajakirjanikud Eesti elu üle saates „Siin ja praegu“.
Kultuurielu kajastus uues saatesarjas „Kaunite kunstide aeg“. Täienes ka muusikaprogrammide
valik laupäeva keskpäeval saatega „Restart“. Esmakordselt oli Raadio 4 kavas pikem spordisaade
pühapäeviti kell 17.05. Alates oktoobrist lugesime igal tööpäeva õhtul „Kalevipoega“ kuni
Kreutzwaldi 210. sünniaastapäevani, lõpetades sellega ka väärikalt kultuuripärandi aasta.
Raadio 4 eetris olid kohalike omavalitsuste valimiste erisaated, Tallinna linnapeakandidaatide
debatist tegime veebiülekande portaalis rus.err.ee. Korraldasime aasta jooksul kolm seminari,
analüüsides Raadio 4 eetrikeelt, hommikuprogrammi ning päevaprogrammi „Üksikasjad“.
Raadio 4 programmimahud 2013
Uudised
Hommikuprogramm
Päevasündmuste laiendatud käsitlus, praktiline teave, nõuanne
Analüütilised saated
Muud info- ja publitsistikasaated
Sport
Haridus- ja teadussaated
Kultuurisaated ja muusikasaated
Lastesaated
Kuuldemängud ja ettelugemised
Erinevates keeltes saated
Meelelahutussaated ja muusika
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Plaan

Tegelik

Vahe

690
1012
1277
831

667
1013
1349
321
402
49
349
1995
156
310
82
2012

-23
1
72
-510

53
410
1953
147
278
115
1994

-4
-61
42
9
32
-33
18
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Raadio 2
Raadio 2-l on oluline roll Eesti värske popmuusika edendajana ja kuulajate muusikalise silmaringi
laiendajana. Alates 2012. aasta kevadest on Raadio 2 kuulajate arv kasvanud. Kui 2012. aastal
kuulas Raadio 2 keskmiselt 127 000 inimest nädalas, siis 2013. aastal 134 000. Kasvas ka kuulatavus
sihtrühmas vanuses 12-24 aastat (14,8% sihtrühmast).
Oluline osa kuulatavuse kasvul oli hommikuprogrammil „Silmad Lahti“, mis sisaldas 2013. aastal ka
teadusuudiseid, filmisoovitust, luulenurka „Ajariim“ ja tehnikarubriiki „Äppteek“. Muuhulgas
korraldas „Silmad Lahti“ koostöös PÖFF’i Haapsalu õudusfilmide festivaliga zombi-filmide
konkursi. Raadio 2 tutvustas saadetes olulisi ühiskondlike kampaaniad ja oli veduriks Ökotsiidi
(keskonnakaitse) ja Movembri (eesnäärmevähi ennetus) kampaaniates.
Päevase vööndi saade „Siin me oleme“ tutvustas Eesti noori kunstnikke, filmiloojaid, interpreete
ning oli partneriks üleriiklikul konkursil Noortebänd 2013. Samuti jätkas Raadio 2 koostööd teiste
oluliste muusikafestivalidega nagu Tallinn Music Week, Positivus, Eurosonic ning lauluvõistlusega
„Eesti laul“. Populaarteaduslik saade „Puust ja punaseks“ pärjati riikliku autasuga teaduse
populariseerimise eest.
Raadio 2 käis 2013. aastal tihti „stuudiost väljas“, liikudes kuulaja juurde erinevate ürituste kaudu,
sh R2 Live Tallinn Music Weekil, R2 sünnipäevatuur paljudes Eesti linnades, suvine raadionädal
Pärnus, saate „Hallo, Kosmos“ loengutesari Alkeemia Akadeemia. Traditsioonliselt viisime läbi
Aastahiti, metali, hip-hopi ning trummi ja bassi aastaküsitlused ning korraldasime vastavad
auhinnagalad. Sügisest programmi lisandunud uued saated „Elu edetabelid“, „Rocki
ministeerium“, „Ameerika Hääled“ ja „Haigla“ on kuulajate poolt hästi vastu võetud.
Jätkuvalt on populaarne saadete järelkuulamine ja podcastide allalaadimine. Enim kogusid sel
moel kuulatavust saated „Hallo, Kosmos“ (309 000 aastas), „Rahva Oma Kaitse“ (222 000),
„Silmad lahti“ (207 000) ja „Olukorrast riigis“ (147 000). Aasta jooksul järelkuulatud ja allalaetud
saadete arv oli kokku 1,5 miljonit. Raadio 2 veebiportaalis oli 2013. aastal 5,5 miljonit külastust, R2
Facebooki leheküljel kasvas fännide hulk 9000-ni ja hommikuprogrammi lehel 4000-ni.
2013. aastasse jäid ka toimetuse Europarlamendi külastus, kolimine ajutistesse ruumidesse uue
raadiomaja remondi tõttu ja peatoimetaja Heidy Purga naasmine tööle peale emapuhkust.
Raadio 2 programmimahud 2013
Uudised
Hommikuprogramm
Päevasündmuste laiendatud käsitlus, praktiline teave, nõuanne
Muud info- ja publitsistikasaated
Spordiuudised ja muud spordisaated
Haridus- ja teadussaated
Kultuurisaated
Kuuldemängud
Meelelahutussaated
Muud sõnasaated
Muusikasaated
Promo ja rakendus
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Plaan

Tegelik

Vahe

330
759
24
200
29
80
30
27
1271
35
5940
35

432
886
4
619
2
16
110
47
1091
0
5395
158

102
127
-20
419
-27
-64
80
20
-180
-35
-545
123
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Klassikaraadio
Klassikaraadio tegeles 2013. aastal noore auditooriumiga. Kulmineerus Eesti ja Läti
Klassikaraadiote ühisprojekt „Radio Classics“ muusikakoolide õpilaste festivalidega Viljandis ja
Riias ning rahvusvaheliste raadiosaadetega noortest annetest. Kümne kontserdiga jätkus ka
koolikontsertide sari „Klassikaraadio tuleb külla“. Klassikaraadio oli kaastegev noorte muusikute
konkursi „Klassikatähed“ ettevõtmistes.
Programmis olid olulisel kohal tähtpäevad - Estonia 100, muusikatippude Tõnu Kaljuste, Rein
Rannapi, Rene Eespere jt juubelid, samuti toimusid saatesarjad maailmaklassikute Benjamin
Britteni, Richard Wagneri ja Giuseppe Verdi tähtpäevadeks. Rahvusvahelistest projektidest olid
tähtsamad osavõtt Rostrumist Prahas ja osalemine Euroraadio jõuluprogrammis ansambli Vox
Clamantis kontserdiga, samuti Põhja- ja Baltimaade koostöö 20-ndale aastapäevale pühendatud
otsesaade „Songs of the Sea“.
Klassikaraadio pakkus EBU muusikavahetusprogrammi Eestist 20 kontserdisalvestust mitmes
žanris muusikast. Fondisalvestuste maht oli ca 15 tundi stuudiosalvestusi ning jäädvustasime ja
vahendasime kuulajatele 182 kontserti Eesti kontserdisaalidest. ERR-i muusikatoimetajad
omistasid Aasta Muusiku tiitli džässmuusik Oleg Pissarenkole. Programmi sisu poolelt oli fookuses
erinevate ajakirjanduslike vormide ja žanrite senisest suurem kasutamine päeviktüüpi
programmides „Delta“ ja „Helikaja“. Uuenes Klassikaraadio kultuuriteemade diskussioonisaade,
novembrist on eetris Markus Järvi vestlusstuudio „Quo vadis“. Klassikaraadio jätkas livemuusikasündmuste korraldamist Raadioteatris, sh menukas sari „Areaal-live“ nelja
kontsertõhtuga. Klassikaraadios oli aasta jooksul praktikal viis Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
tudengit.
Klassikaraadio programmimahud 2013
Uudised
Hommikuprogramm
Analüütilised saated, muu info ja publitsistika
Kultuur, haridus, teadus
Muusikasaated (autorisaated, ülekanded)
Kuuldemängud, ettelugemised
Meelelahutussaated (raadiomängud)
Muud sõnasaated
Muusika

Plaan

Tegelik

Vahe

648
614
94
1009
2928
133
43
42
3189

702
577
55
1076
2826
148
34
55
3140

54
-37
-39
67
-102
15
-9
13
-49

Raadio Tallinn
Tallinnas ja selle lähiümbruses sagedusel 103,5 MHz kuulatav Raadio Tallinn pakub päevasel ajal
(kell 9-19) mõnusat taustamuusikat, igal täistunnil on eetris rahvusringhäälingu raadiouudised.
Õhtust hommikuni on eetris välismaised uudiste- ja infosaated (BBC, RFI). Väljaspool Tallinna on
Raadio Tallinn kuulatav interneti vahendusel.
Raadio Tallinna programmimahud 2013
Uudised
Hea muusika
Muud info- ja publitsistikasaated (BBC, RFI)
Omasaadete reklaam
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Plaan

Tegelik

Vahe

534
3082
5110
34

513
3111
5107
29

-21
29
-3
-5
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Internetimeedia
ERR-i plaan on arendada välja veebi täisteenust pakkuv multimeedia-uudisteportaal ERR.ee.
Käivitasime alamportaalid kultuur.err.ee ja menu.err.ee. Esimese eesmärk on kujuneda Eesti
kultuurielu veebiristmikuks ning teine vahendab veebipõlvkonnale ERR-i meelelahutuslikku sisu ja
laiendab ERR-iga kontaktis olijate hulka, mõeldes eelkõige nooremale publikule.
Aasta üks mahukamaid eriprojekte oli kohalike omavalitsuste valimised, mille jaoks avasime
veebilehe valimised.err.ee. Lisaks teavitavale ja ajakirjanduslikule sisule, koondasime sinna
kandidaatide videopöördumised „Vali mind!“ projektist, tegime koostööd „Varivalimiste“ ning
„Valimiste valvurite“ projektidega. Uuendusena katsetasime ETV „Valimisstuudiole“ n-ö teiseks
ekraaniks olemist, kus eksperdid kommenteerisid reaalajas saadet ning selgitasid juba samal õhtul
välja debati võitja. Nii valimiste kui ka teiste suuremate projektide mõjukuse suurendamiseks
katsetasime senisest aktiivsemalt Facebooki võimalusi turundus- ja infokanalina.
Portaal sport.err.ee suurendas otseülekannete arvu. Tegime ülekandeid Eesti jalgpalli meistriliiga
kohtumistest (sh paralleelsed ülekanded venekeelsete kommentaaridega), samuti ülekanne
Liechtensteini ja Eesti koondise maavõistlusest Vaduzis. Otseülekanded olid ka purjetamise Finnklassi MM-ilt ning Tallinnas peetud meeste ITF-i tenniseturniirilt. Koostöös ETV-ga ilmusid
spordiportaalis Tour de France’i ajal mitmed pikemad temaatilised artiklid, kajastust rikastasid
arhiivikaadrid varasematest võistlustest, Rein Taaramäe blogi ning televaatajad said sport.err.ee
kaudu kommentaatoritele küsimusi esitada.
Portaalide tehnilise arenduse osas jõudis tulemusteni alamportaalide üleviimine tehniliselt ja
kujunduslikult uuele tasemele. Novembris käivitus uuel platvormil portaal kultuur.err.ee ning
seejärel kolisime uude keskkonda ka news.err.ee ja rus.err.ee. 2013. aasta lõpuks jõudsime
alamportaalide sport.err.ee, teadus.err.ee ja uudised.err.ee arendamisel niikaugele, et jaanuaris
2014 need uuele platvormile üle viia. Õnnestus käivitada ERR-i saadete arhiiviteenus uuemates
internetiga ühendatud Samsungi nn smartteleviisorites, mida toetab telekvaliteedis internetivoog
programmide otse- ja järeltarbimiseks.
Uudistetoimetus
Uudistetoimetusele oli 2013. aasta sündmusterohke. Eestis oli märksõnaks kohalike omavalitsuste
valimised, mida televisiooni- ja raadiouudised igakülgselt ja objektiivselt kajastasid. Ka
maailmasündmustel hoidsime operatiivselt silma peal ning aasta lõpul saatsime oma
korrespondendid kajastama pingelist olukorda Ukrainas, mis oli järgnenud sündmusi arvestades
õige valik.
Meie senised väliskorrespondendid Moskvas ja New Yorgis naasid Eestisse. Lauri Tankleri
lähetamisega USA-sse viisime korrespondendipunkti üle Washingtoni, et olla lähemal Ameerika
poliitiliste otsuste tegemisele. Venemaale esialgu uut korrespondenti konkursiga leida ei
õnnestunud, misjärel läbis Moskva operaator eesti keele jätkukursused ja suutis ka ise eestikeelse
eetri jaoks lugusid teha nii televisiooni kui ka raadiosse.
Raadiouudised läksid üle tehnoloogilisele platvormile iNews, mis oli juba varem kasutusel
televisioonis. See võimaldab toimetusel omavahel materjale paremini ja operatiivsemalt jagada
ning uudisteportaalil raadiouudiste sisu refereerida. Teiseks oluliseks muutuseks oli
kultuuriuudiste eetrisse jõudmine Vikerraadios. Kolmandaks venekeelsete raadiouudiste töö
reorganiseerimine nii, et senisest suurem rõhk pannakse hommikustele uudistele, kuna siis on ka
kuulajaid rohkem.
„Aktuaalse kaamera“ tehniline võimekus ja kompetents kasvas otselülituste tegemisel. 2013. aasta
suve läbis kultuuriuudiste eriprojekt „SUVEkulTUUR“, mis jõudis eetrisse igal argipäeval pärast
„Aktuaalset kaamerat“. See saade andis toimetusele kogemusi operatiivselt ja keerulistes oludes
otse-eetrisse tulla, mida oleme saanud seejärel sügishooajal senisest efektiivsemalt rakendada.
Teine muutus oli puuteekraani kasutuselevõtt „Aktuaalses kaameras“ sügisel 2013, mis on
võimaldanud saate pildipoolt dünaamilisemaks muuta.
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Sporditoimetus
Sporditoimetuse igapäevased teleuudised on „Aktuaalse kaamera“ järel, mis on ennast igati
õigustanud. Pühapäevased saated on pikemad ja selle kandvamaks osaks kujunes sügisel nö
nädalakommentaar koos stuudioanalüüsi ja pikema intervjuuga. Raadiouudised jätkasid
pühapäeval samuti pikema uudistesaatega kell 18.15. Seal on tavapärased kuni kaks pikemat
persooni - ja teemalugu. Raadio spordiuudised olid eetris neli korda päevas.
2013. aastal tootsime ja vahendasime otseülekandeid ja kokkuvõtteid tiitlivõistlustest ning teistest
suurüritustest, mille vastu on televaatajatel suur huvi ja mis traditsioonikohaselt on kuulunud meie
programmi. Need olid suusatamise MM-võistlused Val di Fiemmes, Tartu suusamaraton,
laskesuusatamise IBU karikas Otepääl ja MM-võistlused Nove Mestos. Samuti kajastasime
sisekergejõustiku EM-i Göteborgist ja maailmameistrivõistlusi Moskvast, Eesti jalgpallikoondise
MM-valikmänge ja maavõistlusi, korvpallikoondise EM-valiksarja ja käsipalli- ning võrkpallikoondise
valikmänge.
Uue projektina näitasime täismahus Tour de France’i ülekandeid, kus osales ka üks meie
esijalgratturitest Rein Taaramäe. Samuti näitasime koostöös Eesti Korvpalliliiduga korvpalli U-20
vanusegrupi EM finaalturniiri mänge Eesti koondise osavõtul. Traditsiooniliselt kuulusid kavva ka
Eesti kergejõustiku meistrivõistlused ja spordiaasta tähtede gala Nokia kontserdisaalist.
Esmakordne oli Euroopa aasta parima kergejõustiklase selgitamine Tallinnas. Sporditoimetus
sõlmis lepingu Eesti Jalgpalli Liiduga Eesti meistriliiga mängude vahendamiseks alates 2014.
aastast.
Raadios vahendasime suusatamise ja kergejõustiku MM-võistluste otseülekandeid, mida
raadiokuulajad väga kõrgelt hindavad. Samas vahendasime ka Eesti koondise mänge korvpallis,
jalgpallis ja võrkpallis.
Raadioteater
2013. aastal laiendas Raadioteater rahvusvahelise koostöö haaret – Eleonora Tikase kuuldepildis
„Kõrv, heli ja hark puu otsas“ (esietendus 28. septembril) osales soome heli- ja etenduskunstnik
Juha Valkeapää. Üle mitme aasta valmis viieosaline lastekuuldemäng Kalju Kanguri „Timbu-Limbu
õukond ja lumemöldrid“ (esietendus 30. detsembril), millega tegi lavastajadebüüdi Venno
Loosaar. Eksperimentaalkuuldemängude rida jätkasid Urmas Vadi ja Külli Tüli kuuldemängud
„Rudolf Allaberdi testament“ (esietendus 23. veebruaril). Põnev klassikaleid tuli Ülev Aaloe
vahendusel, kes eestindas August Strindbergi vähetuntud näidendi „Paaria“ (esietendus 20.
aprillil). Töösse jõudsid kaks originaalkuuldemängu Heidi Sarapuu „Lageda taeva all“ ja Jim
Ashilevi „Godzilla“, mille esietendused nihkusid 2014. aasta algusesse. Süvenenud on koostöö
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonnaga, Taago Tubina
juhendamisel valmis sügisesel raadiosemestril Raymond Queneau „Stiiliharjutused“.
Prix Europa rahvusvahelisel festivalil osales Küllike Veede kuuldemäng „Puudutamata“, erilist
kiitust pälvis lavastaja Kalju Orro näitejuhitöö noore harrastusnäitleja Henri Viiesega. 2013. aasta
nätlejapreemia anti Raadioteatris enim rakendust leidnud Hans Kaldojale. Felix Moori
missiooniauhind, mille algatajaks on Mart Relve, anti sel aastal Klassikaraadio toimetusele.
Uusi järjejutte salvestasime kokku 26, koostöös Fenno-Ugria Asutusega tähistasime oktoobris
hõimupäevi hõimurahvaste kirjanduse esitamisega. „Ööülikooli“ sarjas jõudsid eetrisse 22 uut
loengut, mõttemaastikel olid teejuhtideks Toomas Paul, Tõnu Viik, Valdur Mikita, Sven Grünberg,
Indrek Neivelt, Elmo Nüganen, Tiit Ojasoo, Tõnu Õnnepalu jt.
„Luuleruum“ jätkas Eesti noorema generatsiooni luuletajate tutvustamist, esmakordselt jõudsid
eetrisse Lauri Kaldoja, Kaarel Künnap, Berit Kaschan. Kahes saates esitasid EMTA teatriüliõpilased
legendaarse raadiotoimetaja ja dramaturgi Gert Helbemäe 100. sünniaastapäeva puhul
lühiproosat. Meeldejääva debüüdi tegi Märt Avandi, kes esitas Kersti Merilaasi loomingut.
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Auditoorium
Digitaalajastul saab ERR avalikkusele pakkuda rohkem, kui klassikaline ringhäälingu määratlus
seda ette näeb – selgelt suunitletud ja eesmärgistatud programmi edastamist üheaegselt paljudele
kuulajatele-vaatajatele. ERR-i kui multimeediaorganisatsiooni kõikide programmide saated,
uudisvideod ja helilõigud on järelvaadatavad ning –kuulatavad. Kõiki ERR-i programme on võimalik
internetis otse jälgida.
Traditsiooniliste meediatekanalite (lineaar-TV ja -raadio ning paberlehtede lugemine) on
olulisemates auditooriumigruppides väikeses, kuid pidevas languses. Üldine telerivaatamisele
pühendatud aeg väheneb kõige kiiremini vanusegrupis 4-29 eluaastat ja oli 2013. aasta lõpuks
langenud ligi kahele tunnile päevas (2005. a. oli see arv ligi kolm tundi päevas). Samas
ajavahemikus on üle 60 aasta vanuste inimeste televaatamise aeg kasvanud viielt tunnilt ligi viiele
ja poolele tunnile päevas. Need muutused, mida võib nimetada ka vananemistrendideks, on
iseloomulikud kogu traditsioonilisele meediale.

Joonis 1. Televaatamisele kulutatud keskmine aeg vanuserühmiti (minutit päevas, kõik telekanalid). Allikas: TNS Emor

ERR on oma üldist vaadatavuse positsiooni telemaastikul viimase kümne aasta jooksul hoidnud
suhteliselt stabiilselt 17% juures.

Joonis 2. Televaatajate arv 2005-2013 (tuhandetes, Eesti elanikud 4+), kes vaatasid vähemalt 15 min nädalas.
Allikas: TNS Emor
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Koos nooremates vaatajagruppides vähenenud telerivaatamise ajaga on pikemas ajas näha üldise
ulatuvuse (reach) vähenemist. See tõdemus kehtib ka ERR-i teleprogrammide kohta. Aastatel
2009-2011 andis üldisesse ERR-i reach’i taseme hoidmisse panuse ETV2 vaatajaskonna kasv. 2013.
aastal mõlema kanali vaatajaskond veidi langes.
Raadiokuulamise üldine aeg on kümne aastaga langenud keskmiselt 13% (2003. a. 5 t 10 min, 2013.
a. 4 t 30 min päevas). ERR-i kuulatavama raadioprogrammi Vikerraadio kuulamise keskmine aeg
päevas on püsinud suhteliselt stabiilne (2003. a. 1 t ja 2 minutit, 2013. a. 55 minutit päevas)1.

Joonis 3. Vikerraadio, Raadio 2, Raadio 4 ja Klassikaraadio keskmine kuulajate arv (tuhandetes) nädalas aastatel 2005 –
2013.
Allikas: TNS Emor

Raadioprogrammide kuulatavuse (weekly reach) järgi on Eesti populaarseim jätkuvalt Vikerraadio.
Ka Raadio 2, Klassikaraadio ja Raadio Tallinn on kuulajaid juurde võitnud. Raadio 4 kuulajaskond on
4% võrra vähenenud. Eraraadiod on samas võrdluses üldiselt kuulajaid kaotanud. Erandiks on
Retro FM, mille kuulajaskond on aastaga kolmandiku võrra tõusnud.
2012
2013
Vikerraadio
318
321
Sky Plus
273
253
Raadio Elmar
257
257
Star FM
224
214
Russkoje Radio
177
169
Raadio 4
169
162
Raadio 2
127
134
Retro FM
104
139
Raadio Kuku
132
134
Narodnoje Radio
130
120
Sky Raadio
141
125
Raadio Uuno
103
96
Klassikaraadio
43
49
Raadio Tallinn
22
24
Tabel 1. Raadiokuulajate arv nädalas (2012 sügis vs 2013 sügis, tuhandetes). Allikas: TNS Emor

TNS Emori andmetel külastab Eesti veebikeskkondi nädalas enam kui 800 000 inimest. Neist
veerand teeb seda nutiseadmete kaudu. Eesti suurimate portaalide külastatavus on aasta viimast
1

TNS Emor. Raadioauditooriumi uuringud 2003- 2013
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nädalat aastatagusega võrreldes tõusnud 10-17%. Kõige kiiremini on kasvanud ERR-i keskkondade
Eesti kasutajate arv, mis on tõusnud 17% ning oli 2013. aasta lõpus üle 170 000 inimese. Oluline on
märkida, et lisaks mainitud Eesti kasutajatele kasutab ERR-i portaale välismaal veel 35-40 000
inimest. Seega oli 2013. aasta lõpuks TNS Emori andmetel ERR-i portaalil üle 200 000 iganädalase
kasutaja. Suurimast külastajate arvu tõusust hoolimata jääb ERR-i portaalide külastajate
absoluutarv alla Delfi (528 000) ja Postimees.ee (472 000) kasutusele2. Eesti portaalide turuliidrid
on järjest enam oma tegevuses pakkunud televisiooniteenuseid. Audiovisuaalse sisu tähenduses
on mõlema ettevõtte puhul tegemist konkurentidega, kes teevad otseülekandeid ja pakuvad
järelvaatamiseks laia valikut videomaterjali.

Arhiivid, muuseum ja müügiosakond
Filmiarhiivis digiteeriti ja restaureeriti 54 osa ehk 7 tundi 35 mm ETF filmimaterjali - täispikad
mängufilmid „Colas Breugnon“, „Tants aurukatla ümber I-II“, „Kevad südames“, lühimängufilm
„Lõppematu päev“, muusikafilmid „Helisev päev“ ja „Vana meloodia“, dokumentaalfilmid
„Helin“, „Igavesti Teie“.
Digiteeriti 30 tundi so 562 AK kroonikapala ja 67 saadete juurdevõtet. Digiteeriti
koostööprojektide ja tellimustöödena 81 osa Tallinnfilmi mängu- ja dokumentaalfilme ja ETV eertri
jaoks 90 osa dokumentaalfilme.
Puhastati 138 177 meetrit filmilinti. Korrastati ja valmistati ette digiteerimiseks 325 karpi
filmimaterjali. Eesti Filmi andmebaasi jaoks otsiti Riigiarhiivi dokumentidest andmeid ja täiendati
ühtlasi ka majasisest andmebaasi Eesti Telefilmi filmide kohta. Segmenditi ja varustati andmetega
414 AK kroonikapala.
Heliarhiivis digiteeriti ja restaureeriti 195 tundi muusikat ja 1200 tundi sõnasaateid. Restaureeriti 5
tundi filmiheli. Heliarhiivi andmebaasi sisestati 17 500 andmekirjet. ERR raadioprogrammidest
arhiveeriti 9780 saadet. Digiteeritud saatetekste, plaadietikette ja muid lisamaterjale on
andmebaasi manustena lisatud 9710. Jätkati andmebaasi ja analoogarhiivi korrastamist. Alustati
muusikafailide sidumist andmekirjetega.
Videoarhiivis digiteeriti ja monteeriti eetrivajadusest tulenevalt 648 saadet 2-tollistelt
videolintidelt ja 483 saadet ja 113 dokumentaalfilmi Betacam kassettidelt. Arhiivisäilitamiseks
massdigiteeriti 1863 tundi videoarhiivi materjale, 750 tundi AK eetrisaateid aastatest 1998-2003 ja
477 tundi AK välisarhiivi materjale. Teostati ETV programmidele omasaadete eetrieelset tehnilist
kontrolli, eemaldati arhiivisaadetelt reklaam- ja sponsorlogosid, lisati puuduvaid algus- ja
lõputiitreid, selgitati välja tehniliste defektide kõrvaldamise viisid ja kontrolliti sisulehti, vaadati läbi
ja registreeriti faile, täiendati andmebaasi andmekirjeid ja tehti teisi arhiveerimise ja säilitamisega
kaasnevaid töid.
Fotoarhiivis skaneeriti, puhastati, kirjeldati ja arhiveeriti 11 329 paberfotot, negatiivi, või slaidi.
Kokku on 2014. a. alguseks digiteeritud 51 685 analoogfotot, negatiivi, reprot või slaidi. Digifotosid
on 01.01.2014 a. seisuga 52 789. Endine fotopank viidi üle portaali arhiiv.err.ee Seoses fotoarhiivi
kolimisega 2014. a. alustati süstemaatilist analoogfotode mappide läbivaatust ja korrastamist ja
digiteeritud negatiivide süstematiseerimist.
Dokumendiarhiivis oli 2013. a. põhitegevuseks Eesti Raadio dokumentide arhiveerimine, toimikute
korrastamine, nimistusse kandmine ja üleandmine Riigiarhiivi. Koostati ja korrastati umbes 2000
toimikut. Riigiarhiivi anti 2459 toimikut aastatest 1955, 1971 - 1990. Riigiarhiivi üleandmisele
mittekuuluvad toimikud pakiti kastidesse (üle 30) ja koliti endisesse ETV fonoteeki. Alustati 1970ndate aastate toimikute ettevalmistamist Riigiarhiivi üleandmiseks. 160 toimikus peaaegu
loetamatuteks muutunud tekstid aastatest 1976-1978 asendati, vahetati kaaned ja pandi

2

TNS Emor. Interneti lehekülgede külastusstatistika http://tnsmetrix.emor.ee/
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arhiivipüsivatesse karpidesse. Teostati otsinguid majasiseselt ja ka väljastpoolt maja vastavalt
päringutele.
Arhiiviportaali arhiivi.err.ee lisati videofaile 7095, audiofaile 5394 ja 83595 fotot. 2013. aasta
lõpuks oli juurdepääs loodud 14461 telesaatele ja 49122 raadiosaatele ja 83595 fotole.
Arhiiviportaali täienemisele on oma panuse andnud kõik arhiivide töötajad.
Igapäevaselt toimus kõikides arhiivides programmide klienditeenindus, andmebaaside
täiendamine, arhiivimaterjalide laenutamine, tagastamine, kasutuskoopiate valmistamine, heli- ja
videodokumentide komplekteerimine ja viimine ümbervõtmiseks ja restaureerimiseks, autoritele
esitajatele teoste koopiate valmistamine, välistellimuste teostamine, teabepäringutele vastamine.
Muuseumi igapäevaseks tegevuseks on giidituuride korraldamine tele- ja raadiomajas. Muuseumi
tehnikasaal sai mitmeid täiendusi, koostati elektroonilist sisukorda. Aasta jooksul valmisid mitmed
näitused, mida eksponeeriti Telemajas ja ka teistes paikades üle Eesti. Valdo Pandi 85.
sünniaastapäeva tähistasime Ene Hioni raamatu esitluse ja näitusega. Gunta Randla juubelinäitus
„Kõige suuremad sõbrad“ jätkab ringkäiku ka 2014. aastal. Koostöös „Ringvaatega” alustasime
tuntud eetrinägude käejälgede vormistamisega. Esitlesime Ülo Tootseni raamatut „Vana Hõbe.
Hardi Tiidus ja inimesed tema ümber“. Osalesime Muuseumiöö projektis. Telemajas oleme
eksponeerinud ka teiste muuseumide ja personaalnäitusi.
Müügiosakond
Omatoodangut müüdi 2013. a. 99 244 euro eest, so 10 756 (9,8%) vähem planeeritust. Põhjuseid on
mitmeid: CD/ DVD-toodete üleüldine müügi kahanemine, edasimüüjad on oma poed sulgenud (nt
Laseringi 4st poest on alles 1, Tallinna ja Tartu Kaubamajad, Stockmann sulgesid oma osakonnad,
Selver ei müü enam CD-plaate). Et püsida konkurentsis korrigeerisime aasta alguses müügihindu.
2013. a. uutest toodetest ei kujunenud välja ühtegi suurt menutoodet, millel oleks olnud eriti suur
nõudlus ja mis oleks toonud ka suuremad müüginumbrid. Uued tooted aastal 2013 olid: DVD
Tuulepelane maa 13. osa; DVD Riigimehed 2. hooaeg; CD Lauluveski.
Õiguste litsenseerimiselt teenisime 89 057 eurot, so 10 297 (13,1%) enam planeeritust.

Tehniline areng ja investeeringud
Raadiotehnika
Märtsis võtsime kasutusele automaatse varunduslahenduse raadioprogrammide helifailide
sõltumatuks eetrisseandmiseks Tartu, Pärnu ja Narva stuudiotest, puhuks kui Tallinnas on
raadiomaja töö katkenud. Mais rakendus täielikult uuendatud raadio heliedastusvõrk, millega
tagasime märgatava helikvaliteedi tõusu raadiokuulajatele. Kogu lahendus raadio tehnilisest
keskusest kuni saatemastideni on dubleeritud. Samuti ehitati välja poolautomaatne eetrifoonikate
lahendus, kus Pärnu, Tartu ja Narva foonikad on võimelised rikke korral iseseisvalt edastama
programmi üle vabariigi. Samas võtsime kasutusele FM jälgimisvõrgu, mis võimaldab üleriigilist
raadiosaatjate töö jälgimist reaalajas. Jaanipäevast alustas Raadio2 saadete edastamist uutest
stuudiotest Gonsiori21 ja Kreutzwaldi14 maju ühendavas galeriis ning võisid alata Gonsiori21
renoveerimistööd. Septembrist läksime Koeru saatemastis üle raadioprogrammide antennide
horisontaalpolarisatsioonilt vertikaalpolarisatsioonile. Muutus parandas ja ühtlustas raadiolevi
ning samas võimaldas vähendada saatjate kiirgusvõimsust e. elektrikulu.
Aasta teises pooles renoveerisime raadio helibussi, mis on nüüd varustatud Studer Vista5 M3
digitaalse helipuldi ning valgusühendustel põhinevate lisaseadmetega. Ümber on ehitatud kogu
helitehniline lahendus, kaabeldus, soojustus, polsterdus, valgustus ning helitehnika
jahutuslahendus.
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Tootmisteenistus (TV)
Tootmisteenistuse 2013 a. arengute põhisuund oli HD teletootmisele üleminek, mis lõpeb 2014.
aastal. Osteti 5 HD võttekaamerat, valmistati ette HD objektiivide riigihange. Uuendati enamik
videomontaažidest. Loodi juurde kaks uut montaažiruumi. Võeti kasutusse uued stuudio
salvestusserverid ja soetati uued ekraanigraafika seadmed. „Ringvaate“ kaoks loodi kaht
videomontaaži ühendav montaažikompleks ning arendati välja ka kaugjuhtimislahendus
stuudioserverile.
Tehnilist väljakutset pakkusid aasta jooksul tootmisprojektidest Eesti Laul 2013, Rock Summer,
Vabaduse laul, Robbie Williamsi kontsert, kohalike omavalitsuste valimised.
Tootmisteenistuse kulude kate saadakse teenindatavatest saateprojektidest sisearvelduse
süsteemi kaudu. See peab tagama ressursside optimaalse kasutuse – saadete produtsentidel on
tugev motivatsioon mitte kasutada rohkem tehnilisi ressursse, kui projekti puhul on optimaalne.
Tootmisteenistus on seeläbi omakorda asetatud olukorda, kus tuleb püüda osutada vajalikud
teenused optimaalsete kuludega. Sealjuures on Tootmisteenistuse õlul kohustus kohandada oma
sisendkulusid vastavalt tellitavate teenuste mahtude kõikumisele. 2013. aasta siseteenuste mahu
plaan oli 1,8 miljonit eurot, tegelik maht kujunes sellest vaid 20 tuhande võrra väiksemaks. Suurem
erinevus on välistellijatele osutatavate teenuste mahus – planeeritud 288 tuhandest õnnestus
täita 203 tuhat (70%). Põhjuseks on oluliselt suurenenud ülekandejaamade konkurents, eriti just
Rootsi turul, kuhu 2013. aastal õnnestus teenuseid müüa vaid kahel korral. Kokkuvõttes on
tootmisteenistus 110 tuhande euroga miinuses, mis suhtarvuna teenuste kogumahtu ei ole küll
väga suur, kuid kindlasti mitte rahuldav tulemus. Paraku ei ole oluliselt võimalik vähendada
tootmise sisendkulusid ning sisehindade tõstmine omakorda aga vähendab programmide võimet
tellida planeeritud mahus saateid.

Tehnoloogia investeeringud
Uudistetoimetusele hangiti televisiooni videograafikasüsteem, mis võimaldab kolmemõõtmeliste
reaalajaliste graafikaelementide kasutamist otse-eetris. Oluliselt laienesid ka tarkvara poolt
pakutavad kunstilised võimalused ning märgatavalt vähenes aeg graafika valmimisest kuni eetris
esitamiseni. Seni kasutusel olnud süsteem oli vananenud nii moraalselt kui ka füüsiliselt.
Telesaadete failide arhiveerimisel võeti kasutusele LTO-6 magnetlintidel baseeruvad lahendused.
Süsteem võimaldab nüüd käsitleda magnetlinte eraldiseisvatena, kusjuures iga magnetlint
sisaldab informatsiooni kõikidest failidest, mis kandjale talletatud. Samuti on lintidelt failide
osalise taastamise operatsioon võimeline käsitlema kõrgresolutsiooni (HD) kvaliteedis
meediafaile.
TV programmiväljastuse tarkvara laiendati täisautomaatse lahendusega, mis võimaldab failide
tellimist arhiivist eetri tarbeks vastavalt saatekavale ning monitoorib videoserveri ruumi
efektiivset kasutamist. Loodud on eeltingimused programmiväljastuse kõrgresolutsioonis
videomaterjali esitamise võimaldamiseks.
Toimusid tarkvaraarendustööd ERR-i ühtse veebiplatvormi loomiseks ning arhiiv.err.ee platvormi
täiendamiseks. Seoses sellega toimub ERR-i fotoarhiivi haldus nüüd täielikult
meediahaldussüsteemis ning tavakasutajatele on fotod kättesaadavad arhiiv.err.ee keskkonna
vahendusel.

Kinnisvara
Gonsiori 21 hoone rekonstrueerimine
Detsembris 2012 sõlmiti töövõtuleping uue raadiomaja asukohaga Gonsiori 21
rekonstrueerimistööde projekteerimiseks AS Amholdiga. Veebruaris 2013 valmis hoone EVS
811:2012 kohane eelprojekt. Rahandusministeerium allkirjastas 07.03 investeeringukava millega
toetati Gonsiori 21 hoone rekonstrueerimistöid summas 2 504 494 eurot, tähtajaga detsember
2013. Märtsi lõpus andis projekteerija üle valminud põhiprojekti ekspertiisi teostamiseks. Aprilli
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keskpaigaks valmisid hoone ehitusprojekti ekspertiisid. Hoone parandatud lõpliku ehitusprojekti
andis projekteerija üle 25.06. Riigihange hoone ehitamise peatöövõtja leidmiseks kuulutati välja
09.05. Hanke võitja, Fund Ehitus OÜ-ga sõlmiti leping CO2 abikõlbulike tööde raames teostatavate
tööde osas tähtajaga detsember 2013 ning mitteabikõlbulike tööde osas tähtajaga 01.07.2014.
Viimane abikõlbulike tööde vastuvõtu akt allkirjastati 10.12.2013. Akti kohaselt jõuti teostada
abikõlbulike töid kogusummas 3 006 421 eurot. 23. detsembril allkirjastas Rahandusministeerium
uue investeeringukava, millega suurendati Eesti Rahvusringhäälingule eraldatava toetuse summat
2 807 988,65 euroni.
Kreutzwaldi 14 rekonstrueerimine
Projekti eesmärgiks on Eesti Rahvusringhäälingule kuuluva vana raadiomaja asukohaga
Kreutzwaldi 14 rekonstrueerimine uudistetoimetustele sobivaks majaks (Uudistemajaks), luua
tänapäevane töökeskkond koos vajalike stuudiote ja tehniliste ruumidega. Ajavahemikul aprillist
detsembrini peeti majasiseseid ajurünnakuid tulevasele uudistemajale sobivaima ruumilahenduse
leidmiseks. Arutelude tulemusena valmisid korruste kaupa eskiisjoonised koos esialgsete
ruumiplaanidega ning tehnilised nõuded igale planeeritavale ruumile. Detsembris alustati
riigihankedokumentatsiooni ning lähteülesande koostamist Kreutzwaldi 14 hoone
rekonstrueerimise eriosade projekteerijate ning peaprojekteerija leidmiseks.
Kinnisvaraosakond
ERR Kinnisvaraosakonna ülesandeks on ERR kinnistute, hoonete ja seadmete (liftid,
ventilatsiooni-, kütte- ja jahutusseadmete) korrashoid ja remont, samuti hoonete valve ning
koristamise korraldamine. Aastal 2013 vähenesid osakonna tulud, kuna valdavalt büroopindadeks
väljaüüritud Gonsiori 21 hoone läks rekonstrueerimisele. Olulist mõju avaldas osakonna eelarvele
ka elektri vabaturule minek. Suuremate ehitustöödena teostati 2013 aastal viie uue montaaži
ehitamine telemajas ning Gonsiori 27 I korrusel asuvate tootmisteenistuse kontoriruumide
remont.

Personal
Eesti Rahvusringhäälingu aasta keskmine töötajate arv (juhatuseta) oli 631,5 (2012. a 630,9), sh
juhid 26,0; tippspetsialistid 135,8; spetsialistid 416,8 ja lihttöötajad 53,0. Programmides jt
loomingulistes üksustes oli 352,6, tehnilistes ja tugiüksustes 204,0, kinnisvara ja selle haldusega
seotud üksustes 47,6, administratiivüksustes 22,2 töötajat (taandatuna täiskoormusele).
Koosseisulistele töötajatele arvestatud brutotasud aastas (koos lisatasudega) olid 8 941,6 tuh
eurot ja puhkusetasud 896,7 tuh eurot. Juhatuse ja nõukogu tasud koos puhkusetasudega olid
196,0 tuh eurot. Juhatuse liikmete teenistuslepingud näevad ette lepingu lõppemisel hüvitise
maksmist 4 kuu tasu ulatuses, kui juhatuse liige ei jätka tööd uues juhatuse koosseisus. Hüvitiste
maksmiseks on moodustatud eraldis 52,5 tuh euro ulatuses. Mittekoosseisulistele kaastöötajatele
arvestatud tasude maht oli 1 220,1 tuh eurot ja töötajate õppelaenude kustutamiseks tasutud 19,0
tuh eurot. Töötasudelt aasta jooksul arvestatud tööandja maksukulude summa oli 3 786,2 tuh
eurot.

Eelarve ja selle täitmine
Eelarve ja tegelike majandustulemuste suurimad erinevused on seotud investeeringutega.
Gonsiori 21 rekonstrueerimisprojekti raames saime CO2 kvoodi müügi tehingute arvel
lisavahendeid 308 tuhande euro ulatuses. Tehnikainvesteeringuteks planeeritud riigieelarveliste
vahendite kasutamine lükkus seoses hangete viibimisega 400 tuhande euro ulatuses 2014.
aastasse. Hangete viibimisega seoses oli väiksem ka investeeringutega seotud käibemaksukulu.
Tegevuskuludes olid kulud plaanitust väiksemad kinnisvarahalduse ja edastuskulude osas, samas
tootmisteenistuse ja summaarselt programmiüksuste tulem oli miinuses. ERR tervikuna lõpetas
eelarveaasta ligilähedaselt planeeritud tulemiga pluss aasta lõpus saadud CO2 lisavahenditest
saadud tulu.
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Eesti Rahvusringhäälingu 2013. a. tekkepõhise eelarve täitmine
TULUD
Toetus riigieelarvest tegevuskulude katteks
Eraldised riigieelarvest arendustegevusteks
Sihtotstarbelised eraldised ja annetused
Teenused ja tooted
Muud äritulud ja kasumid
Finantstulud
TULUD KOKKU

12 kuu eelarve 12 kuu tegelik
23 818 112
23 818 112
1 917 349
1 517 349
3 159 088
3 477 671
1 499 017
1 604 406
26 989
63 509
2 400
1 051
30 422 954
30 482 098

KULUD

12 kuu eelarve

Programmid ja toimetused
Programmi üldkulu
Programmireserv
ETV ja saated
ETV2 ja saated
Teletoimetuste üldkulud
Hanketoimetus
Programmiteenistus
Vikerraadio
Raadio 2
Klassikaraadio
Raadio 4
Raadio Tallinn
Raadioteater
Fondisalvestused
Uudistetoimetus
Sporditoimetus
ERR portaalid (internetimeedia)
Turundusosakond
Meediauuringute osakond
Programmitootmise otsesed kulud kokku
Tootmine, tehnika ja hooned
TV tehniline keskus
Raadio tehnika- ja salvestusosakond
Teletehnika hooldus- ja remondiosakond
Tootmisteenistus
Edastamiskulu
Tehnika üldkulud & arendusprojektid
IT osakond
Arendusosakond
Transpordiosakond
Kinnisvara arendus
Kinnisvaraosakond
Tootmise, tehnika ja hoonekulud kokku
Tugiüksused ja -funktsioonid
Administratiiv- ja õigusosakond
Finantsteenistus
Koolituskulud
Üldkulud & reserv
EBU koostöö
Müügiosakond
Arhiivid
Muuseum
Tugiüksused ja -funktsioonid kokku
Juhtimine ja kontroll
Nõukogu
Juhatus
Siseaudiitor, nõunikud ja nõukoda
Juhtimis- ja kontrollfunktsioonid kokku
KULUD KOKKU
TULEM

0
-400 000
318 583
105 390
36 520
-1 349
59 143

%
0
-20,9%
10,1%
7,0%
135,3%
-56,2%
0,2%

s.h omatulude
s.h omatulude eelarvelise
ja toetuste 12 kuu tegelik ja toetuste
ressursi
arvel
arvel
ala/ülekulu

%

1 272 189
669
6 706 607
1 325 796
204 951
97 670
524 498
746 480
425 054
355 313
710 819
12 847
119 098
15 977
2 835 002
982 532
792 311
263 531
160 372
17 551 715

77 035
0
968 930
110 362
0
0
0
65 000
5 400
3 204
74 102
0
2 160
0
14 436
29 452
18 482
0
0
1 368 563

1 275 628
6 357
6 725 159
1 289 918
201 547
96 553
545 739
772 897
437 202
380 377
709 137
11 975
120 542
14 214
2 807 589
1 073 254
839 785
274 538
146 525
17 728 935

69 272
0
1 012 526
109 558
130
1 500
10 939
76 659
7 823
30 633
72 931
0
1 091
0
12 927
35 973
26 659
0
0
1 468 621

189 121
501 249
186 015
223 691
2 394 564
2 839 451
279 000
216 183
0
740 184
2 549 655
10 119 112

10 000
24 000
6 000
287 602
92 000
0
0
0
0
2 500 000
141 500
3 061 102

183 770
512 736
184 585
249 382
2 170 117
2 746 473
268 535
218 100
1 281
706 329
2 410 362
9 651 669

2 689
35 147
535
203 174
103 756
47 188
214
61
7 626
2 807 989
177 387
3 385 766

-1 960
-340
-4 035
-110 119
236 203
140 166
10 680
-1 855
6 344
341 844
175 180
792 107

-1,1%
-0,1%
-2,2%
172,3%
10,3%
4,9%
3,8%
-0,9%

348 170
224 955
92 288
293 529
199 004
118 227
517 081
37 637
1 830 891

0
0
0
60 668
0
188 760
8 400
0
257 828

356 764
223 944
76 345
353 021
193 783
99 366
520 615
47 887
1 871 724

895
0
1 481
86 210
1 000
189 104
12 703
857
292 249

-7 699
1 011
17 423
-33 950
6 221
19 205
768
-9 393
-6 412

-2,2%
0,4%
18,9%
-14,6%
3,1%
-27,2%
0,2%
-25,0%
-0,4%

97 615
224 413
133 627
455 655
29 957 374

0
0
0
0
4 687 493

92 866
213 785
131 690
438 341
29 690 670

0
0
0
0
5 146 637

4 749
10 628
1 937
17 314
725 847

4,9%
4,7%
1,4%
3,8%
2,9%

465 581

21

vahe

791 427

-11 203
-0,9%
-5 688 -850,2%
25 044
0,4%
35 074
2,9%
3 534
1,7%
2 617
2,7%
-10 302
-2,0%
-14 758
-2,2%
-9 725
-2,3%
2 364
0,7%
511
0,1%
873
6,8%
-2 513
-2,1%
1 763
11,0%
25 904
0,9%
-84 201
-8,8%
-39 297
-5,1%
-11 007
-4,2%
13 847
8,6%
-77 162
-0,5%

-19,4%
7,3%
11,2%
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Bilanss
(eurodes)
31.12.2013

31.12.2012 Lisa

VARAD
Käibevara
Raha ja pangakontod
Nõuded ostjate vastu
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud ja muud
lühiajalised nõuded
Varud
Käibevara kokku

695 046
233 127
1 274 439

1 688 431
248 951
421 185

1 088 306
3 290 918

1 063 659
3 422 226

5

Põhivara
Pikaajalised ettemaksed
Kinnisvarainvesteering
Materiaalne põhivara
Immateriaalne põhivara
Põhivara kokku

27 517
2 339 504
16 919 516
658 572
19 945 109

458 831
3 894 870
14 105 899
517 120
18 976 720

6
7
8
9

VARAD KOKKU

23 236 027

22 398 946

636 924
3 816 581
551 494
62 673
5 067 672

682 038
3 536 352
182 404
46 315
4 447 109

10
13
14
15

636 924
248 241
885 165

1 273 848
186 226
1 460 074

10
15

5 952 837

5 907 183

Netovara
Kapital
Eelmiste perioodide tulem
Aruandeaasta tulem
NETOVARA KOKKU

4 061 637
12 430 126
791 427
17 283 190

4 061 637
15 248 185
-2 818 059
16 491 763

KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU

23 236 027

22 398 946

KOHUSTUSED JA NETOVARA
Lühiajalised kohustused
Võlakohustused
Võlad ja ettemaksed
Muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud
Lühiajalised eraldised
Lühiajalised kohustused kokku
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised võlakohustused
Pikaajalised eraldised
Pikaajalised kohustused kokku
KOHUSTUSED KOKKU
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Tulemiaruanne
(eurodes)
2013

2012

25 366 740
1 604 406

25 687 099
1 930 059

16
17

3 498 410
30 469 556

854 540
28 471 698

17

25 059 391

25 415 841

18

3 846 307
742 507
29 648 205

3 283 411
2 532 611
31 231 863

19
20

Tegevustulem

821 351

-2 760 165

Finantstulud
Finantskulud
Aruandeaasta tulem

1 051
30 975
791 427

2 217
60 111
-2 818 059

Tulud
Tulud riigieelarvest
Tulud kaupade ja teenuste
müügist
Muud tulud
Tulud kokku
Kulud
Programmi tootmis-, edastus- ja
arhiveerimiskulud
Juhtimis- ja halduskulud
Muud kulud
Kulud kokku

Lisa

22
22

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)
Kapital

Saldo 31.12.2011
Aruandeaasta tulem
Saldo 31.12.2012
Aruandeaasta tulem
Saldo 31.12.2013

23

4 061 637
0

4 061 637
0
4 061 637

Eelmiste
perioodide
tulem
15 248 185

Kokku

19 309 822

-2 818 059
12 430 126
791 427
13 221 553

-2 818 059
16 491 763
791 427
17 283 190
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)
2013
Rahavood majandustegevusest
Tegevustulem
Korrigeerimised:
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Põhivara ja lõpetamata ehituse allahindlus
Mitterahaline põhivara sihtfinantseerimine
Kasum (kahjum) põhivara müügist ja
mahakandmisest
Majandustegevusega seotud nõuete ja
ettemaksete muutus
Varude muutus
Majandustegevusega seotud kohustuste ja
ettemaksete muutus
Saadud intressid
Kokku rahavood majandustegevusest

821 351
2 054 152
0
-2 807 989
738 630

2012 Lisa

-2 760 165
2 132 378 7,8,9
2 529 338 8
-110 000 8, 17
1 000

-406 117

195 681

-24 647
284 084

-109 594
207 138

1 051
660 515

2 217
2 087 993

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

-941 959
2 288
-939 671

Rahavood finantseerimistegevusest
Laenude tagasimaksed
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed
Makstud intressid
Kokku rahavood finantseerimistegevusest

-636 924
-45 114
-32 191
-714 229

-636 924
-65 218
-63 613
-765 755

Rahavood kokku

-993 385

-171 884

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus

1 688 431
-993 385

1 860 315
-171 884

695 046

1 688 431

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

24

22

-1 495 389 8,9,13
1 267
-1 494 122

10
11
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RAAMATUPIDAMISE ARUANDE LISAD
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja
hindamisalused
Eesti Rahvusringhäälingu (lühendina ERR) 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on
koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja koostatud kasutades
soetusmaksumuse printsiipi, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates
arvestuspõhimõtetes. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi
raamatupidamise seaduses, mida täiendab Riigi raamatupidamise üldeeskiri. Riigi
raamatupidamise üldeeskiri lähtub Eesti heast raamatupidamistavast.
Muudetud RTJ-de rakendamine, mida ERR rakendas esmakordselt 2012. aasta raamatupidamise
aruande koostamisel, ei toonud kaasa muudatusi arvestuspõhimõtetes ja informatsiooni
esitusviisis.
Tulenevalt Eesti Rahvusringhäälingu põhitegevusest ei sobi EV raamatupidamise seaduse lisades
toodud tootmis- ja äriettevõtetele mõeldud kasumiaruande skeemid Eesti Rahvusringhäälingu
majandustegevuse õigeks ja õiglaseks kajastamiseks, ning tuginedes raamatupidamise seaduse
§18 lõige 4-le, on juhtkond koostanud organisatsiooni tegevusega sobiva tulemiaruande skeemi.
2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.
Raha ja raha ekvivalendid
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja
arvelduskontode jääke.
Nõuded ostjate vastu
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse tavapärase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi
nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o
nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).
Nõudeid ostjate vastu on bilansis hinnatud lähtuvalt summade laekumise tõenäosusest. Seejuures
hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni
kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt
laekuva summani. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse
ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.
Muud nõuded
Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse
korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul
võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid
kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.
Varud
Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude soetamise või tootmisega seotud
otsestest ja kaudsetest väljaminekutest, milleta varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses,
sealhulgas otsesed veokulud, mittetagastatavad maksud ning tootmisväljaminekud.
Valmistoodang
Müügiks toodetud audiovisuaalsed tooted (DVD-d, CD-d) kajastatakse bilansireal „Valmistoodang“
tootmisomahinnas.
Hankefilmide litsentside varu
Ostetud hankeprogramm kantakse kuludesse vastavalt litsentsilepingus ette nähtud kordade
arvule ja litsentsilepingu kehtivusajale: üldjuhul peale esmaesitust 50% ja peale korduse
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eetrisolekut 50%. Litsentsilepingu kehtivusaja ületanud ja eetris olemata hankeprogramm
kantakse kuludesse.
Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto
realiseerimismaksumus.
Neto realiseerimisväärtus leitakse, arvates tavapärases majandustegevuses kasutatavast
hinnangulisest müügihinnast maha hinnangulised kulutused, mis on vajalikud toote
müügivalmidusse viimiseks ja müügi sooritamiseks.
Bilansis on varude kuluks kandmisel kasutatud kaalutud keskmise meetodit, välja arvatud
hankefilmide litsentside varud (vt põhimõte ülal).
Lühi- ja pikaajalised ettemaksed ülekandeõiguste eest
Lühi- ja pikaajaliste ettemaksetena on üldjuhul kajastatud järgnevate perioodide ülekandeõiguste
ettemaksed. Ülekandeõiguste ettemaksed kantakse kuludesse perioodil, mil ülekanne toimub.
Kinnisvarainvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ERR hoiab
renditulu teenimiseks või väärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses.
Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses (vastavalt Riigi
raamatupidamise üldeeskirjale), mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid.
Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid soetusmaksumuses, millest on maha arvatud
akumuleeritud kulum ja võimalikud allahindlused väärtuse langusest. Hoonete osas, mida
kasutatakse nii oma majandustegevuseks kui väljarentimiseks, klassifitseeritakse väljarenditule
proportsionaalne osa hoone soetusmaksumusest ja akumuleeritud kulumist igal bilansipäeval
ümber kinnisvarainvesteeringuks.
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse
igale kinnisvarainvesteeringu objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Juhul kui
kinnisvarainvesteeringu objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on
erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi
varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi
amortisatsiooninormid. ERR-i kinnisvarainvesteeringutele rakendatav amortisatsioonimäärade
vahemik on 2-10% aastas, maad ei amortiseerita.
Hilisemad kulutused on lisatud kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusele juhul, kui on
tõenäoline, et ERR saab seoses kulutustega tulevikus majanduslikku kasu ning kulutuste
soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt mõõta. Muud hilisemad kulutused (näiteks remont,
hooldus) on kajastatud aruandeperioodi kuludes. Juhul, kui kinnisvarainvesteeringu objektil
vahetatakse välja mõni komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti
soetusmaksumusele ning asendatava komponendi jääkmaksumus kantakse bilansist maha.
Materiaalne põhivara
Põhivaraks loetakse ERR-i enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe
aasta ja maksumusega alates 2 000 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille
soetusmaksumus on alla 2 000 euro, kantakse vara soetamise hetkel 100% kulusse. Kuludesse
kantud väheväärtusliku inventari üle, soetusmaksumusega 300 – 1999,99 eurot, peetakse
arvestust bilansiväliselt.
Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast
ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja
–asukohta. Põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud
kulum ja võimalikud vara väärtusest tulenevad allahindlused, välja arvatud maa ja ehitised, mida
kajastatakse ümberhinnatud väärtuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Tulenevalt
riigi raamatupidamise üldeeskirja nõuetest ei kapitaliseerita alates 2004. aastast materiaalse
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põhivara soetusmaksumusse mittetagastatavat käibemaksu, vaid kajastatakse see
aruandeperioodi kuludes.
Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara õiglane väärtus
(miinus müügikulutused) või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest,
on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele (vaata ka
arvestuspõhimõtet „Varade väärtuse langus“).
Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud, mis vastavad põhivara
kriteeriumitele, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Muid hooldus- ja remondikulusid
kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.
Kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on
erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi
varaobjektidena ja määratakse iga komponendi amortisatsiooninorm selle kasuliku eluea alusel.
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse
igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsiooni hakatakse
arvestama põhivara arvelevõtmise kuust. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele
järgmised:
Ehitised
Masinad ja seadmed
Muu inventar ja sisseseade

2–12,5%
10–40%
6,5–20%

Maad ei amortiseerita.
Immateriaalne põhivara
Immateriaalse varana kajastatakse ostetud arvutitarkvara, mis ei ole seonduva riistvara
lahutamatu osa. Arvutitarkvara arenduskulud kajastatakse immateriaalse varana, kui need on
otseselt seotud selliste tarkvaraobjektide arendamisega mille kasutusiga on pikem kui üks aasta.
Arvutitarkvara jooksva hooldusega seotud kulud kajastatakse kasumiaruandes kuludena.
Muu immateriaalse põhivara (kaubamärgid, litsentsid) kulutused kapitaliseeritakse, kui on
võimalik hinnata neilt kulutustelt tulevikus saadav tulu.
Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb
ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse
bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud
väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Tulenevalt riigi raamatupidamise üldeeskirja nõuetest
ei kapitaliseerita alates 2004. aastast materiaalse põhivara soetusmaksumusse mittetagastatavat
käibemaksu, vaid kajastatakse perioodi kuludes.
Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäärad
aastas immateriaalsele põhivarale on järgmised:
Tarkvara
Ostetud litsentsid, kaubamärgid jne.

25–30%
10–20%

Asutamis- ja uurimisväljaminekuid ei kapitaliseerita.
Määratud elueaga varade puhul hinnatakse vara väärtuse langust, kui on ilmnenud asjaolusid, mis
viitavad võimalikule väärtuse langusele (vaata ka arvestuspõhimõtet „Varade väärtuse langus“).
Varade väärtuse langus
Piiramata kasutuseaga materiaalse põhivara (maa, püsiva väärtusega kunstiteosed,
muuseumieksponaadid, raamatud) ning amortiseeritavate varade puhul hinnatakse vara väärtuse
võimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist. Selliste asjaolude esinemise korral hinnatakse
vara kaetavat väärtust ning võrreldakse seda bilansilise maksumusega.
Väärtuse langusest tekkinud kahjum kajastatakse summas, mille võrra vara bilansiline maksumus
ületab selle kaetava väärtuse. Vara kaetav väärtus on vara õiglane väärtus, millest on maha
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lahutatud müügikulutused, või selle kasutusväärtus, vastavalt sellele, kumb on kõrgem. Vara
väärtuse languse hindamise eesmärgil hinnatakse kaetavat väärtust kas üksiku varaobjekti või
väikseima võimaliku varade grupi kohta, mille jaoks on võimalik rahavoogusid eristada (cash
generating unit).
Varade allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna.
Kord alla hinnatud varade puhul hinnatakse igal järgmisel bilansikuupäeval, kas võib olla
tõenäoline, et vara kaetav väärtus on vahepeal tõusnud (v.a firmaväärtus, mille allahindlusi ei
tühistata). Kui väärtuse testi tulemusena selgub, et vara või varade grupi (raha genereeriva
üksuse) kaetav väärtus on tõusnud üle bilansilise jääkmaksumuse, tühistatakse varasem
allahindlus ja suurendatakse vara bilansilist jääkmaksumust kuni summani, mis oleks kujunenud,
arvestades vahepealsetel aastatel normaalset amortisatsiooni. Allahindluse tühistamist
kajastatakse aruandeaasta kasumiaruandes põhivara allahindluse kulu vähendamisena.
Finantskohustused
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised
võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega
otseselt kaasnevaid kulutusi.
Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul
alates bilansikuupäevast või ERR-il pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata
rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu
jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne
aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena
laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud
tingimuste rikkumise tõttu.
Rendiarvestus
Kapitalirendina kajastatakse selliseid renditehinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiga
seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Kõiki ülejäänud renditehinguid kajastatakse
kasutusrendina.
Kapitalirendi tingimustel soetatud vara kajastatakse rentniku bilansis vara kohustusena renditud
vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see
on madalam. 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 kasutusiga.
Kasutusrendi puhul kajastab renditavat vara oma bilansis rendileandja. Kasutusrendi maksed
kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt rendileandja poolt tuluna ning rentniku poolt
kuluna.
Sihtfinantseerimine
Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille
kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse
eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud
tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist
ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ERR vastab sihtfinantseerimisega seotud
tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub.
Juhul kui sihtfinantseerimine on küll laekunud, kuid selle kasutamisega seotud olulised tingimused
on veel täitmata, kajastatakse saadud vahendid kohustusena. Kui kulutused on tehtud ja
sihtfinantseerimise maksetaotlus on aktsepteeritud, kuid see on veel laekumata, kajastatakse
sihtfinantseerimine tuluna ja nõudena.
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Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või
tingimuslike kohustustena. Ette laekunud tegevuskulude sihtfinantseerimist kajastatakse
tulevaste perioodide ettemakstud tulude koosseisus real „Ette laekunud tegevuskulude
sihtfinantseerimine“.
Sihtfinantseerimist põhivarade soetamiseks kajastavad need avaliku sektori üksused, kelle
põhieesmärgiks ei ole omanikule kasumi teenimine, toetuse saamise tekkepõhisel momendil
tuluna (tulenevalt Riigi raamatupidamise üldeeskirjast vastavuses IPSAS 23 (Revenue from NonExchange Transactions (Taxes and Transfers)) põhimõtetega.
Sihtfinantseerimise põhivarade soetamiseks saamise tekkepõhiseks kuupäevaks loetakse
põhivarade soetamise kuupäeva. Põhivarade sihtfinantseerimise korral võetakse
sihtfinantseerimise abil soetatud põhivara bilansis arvele tema soetusmaksumuses. Soetatud
põhivara amortiseeritakse sarnaselt muule põhivarale tema kasuliku eluea jooksul.
Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine
Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluuta euro. Välisvaluutas
toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud
Euroopa keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja –kohustused
(rahas tasutavad nõuded ja laenud), hinnatakse bilansipäeval ümber arvestusvaluutasse
bilansipäeval kehtivate Euroopa keskpanga valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena
tekkinud kursikasumid ja -kahjumid esitatakse aruandeperioodi kasumiaruandes. Mitterahalisi
välisvaluutas fikseeritud varasid ja kohustusi, mida ei kajastata õiglase väärtuse meetodil (nt
ettemaksed, soetusmaksumuse meetodil kajastatavad varud, materiaalne ja immateriaalne
põhivara), bilansipäeval ümber ei hinnata, vaid kajastatakse jätkuvalt tehingupäeval kehtinud
Euroopa Keskpanga valuutakursi alusel.
Tulude arvestus
Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on
läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu
teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine
on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.
Eraldised ja tingimuslikud kohustused
Bilansis kajastatakse eraldisena aruandeperioodil või eelnevatel perioodidel tekkinud ERR-i
kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline alus, mis nõuab varast loobumist ja mille maksumust
saab usaldusväärselt määrata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt
fikseeritud. Eraldiste hindamisel lähtutakse juhatuse hinnangust, kogemustest ja vajadusel ka
sõltumatute ekspertide hinnangutest. Täpsem info avalikustatud lisas 15.
Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda
kohustusteks, kuid mille realiseerumise tõenäosus on alla 50%, on avalikustatud raamatupidamise
aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena.
Bilansipäevajärgsed sündmused
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad
asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2013 ja aruande koostamispäeva vahel, kuid on
seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.
Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid
mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaaruandes
avalikustatud.
Rahavoogude aruanne
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille puhul on majandustegevuse
rahavoogude leidmiseks korrigeeritud tegevustulemit, elimineerides mitterahaliste tehingute,
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investeerimis- ja finantseerimistehingute mõju ja majandustegevusega seotud käibevarade ning
lühiajaliste kohustuste saldode muutused.
Tehingud seotud osapooltega
Osapooli loetakse seotuks kui üks osapool omab teise osapoole üle kontrolli või olulist mõju.
Samuti on loetud seotud osapoolteks kõik organisatsioonid, kus riigil on kontroll või valitsev mõju.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks ERR-i nõukogu ja
juhatuse liikmeid ning nendega seotud isikute lähedased pereliikmeid ja nende poolt
kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu
Ostjate tasumata arved
Ebatõenäoliselt laekuvad arved
Kokku nõuded ostjate vastu

31.12.2013

31.12.2012

235 328
-2 201
233 127

252 858
-3 907
248 951

Lisa 3 Maksud
Maksuliik

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded (lisa 4)
Sotsiaalmaks
Kinnipeetud tulumaks
Töötuskindlustusmakse
Kogumispensioni makse

31.12.2013
Ettemaks ja
Maksuvõlg
tagasinõue

11 943

0

0
0
635 699
0
0
348 625
0
0
96 965
0
0
52 804
0
Käibemaks
0
31 892
Erijuhtude tulumaks
0
0
28 488
Litsentsitasude tulumaks
0
0
6 093
Kokku
19 704
1 200 566
11 943
Maksuvõlad (lisa 13) sisaldavad deklareeritud ja deklareerimata makse.

610 702
332 564
61 318
28 421
94 346
4 553
8 701
1 140 605
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Lisa 4 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud ja muud lühiajalised nõuded
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud
Muud lühiajalised nõuded
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 3)
Viitlaekumised
Kokku ettemakstud tulevaste perioodide kulud ja
muud lühiajalised nõuded

31.12.2013

31.12.2012

1 219 654
34 957
19 704
124
1 274 439

206 022
201 311
11 943
1 909
421 185

31.12.2013

31.12.2012

493 189
474 428
151 294
97 410

0
0
97 734
52 741

3 333
1 219 654

55547
206 022

31.12.2013

31.12.2012

970 891
56 294
48 667
12 454
1088306

894 540
69 459
86 473
13 187
1 063 659

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud
OM2014 Sotši
Jalgpalli MM2014
Muud ettemaksed

Saadete tootmine: Hakkab jälle pihta, Rakett 69,
Reisile minuga, Eesti lipp ümber Islandi (2012. a.
Eesti lood, Hakkab jälle pihta, Reisile minuga)
Muud spordialad
Kokku ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Lisa 5 Varud
Hankefilmide litsentside varu
Valmistoodang

Ettemaks hankijatele
Tooraine ja materjal
Kokku varud

2012. a. ja 2013. a. valmistoodangu varude allahindlust ei tehtud.

Lisa 6 Pikaajalised ettemaksed
31.12.2013

Muu teenus
OM2016 Rio de Janeiro

31.12.2012

10 017
0
7 030
0
Filmilitsentsidega seotud ettemaksed
6 660
841
Suusatamise MM2015
3 810
1 429
Sotši OM 2014
0
233 333
Jalgpall MM2014
0
223 228
Kokku
27 517
458 831
Spordiülekannete TV-õiguste pikaajalised kohustused on kajastatud lisas 23.
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Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud
Soetusmaksumus

sh

hoone
maa

Aruandeperioodi kulum

Ümberklassifitseerimine soetusmaksumuses
Ümberklassifitseeritud kulum

Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu
Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud
Netotulu kinnisvarainvesteeringute rentimisest

31.12.2013

31.12.2012

2 530 009
431 033
2 098 976

4 220 663
1 302 659
2 918 004

2013

2012
39 036

32 499
-1 690 654
167 788

1 767 300
0

31.12.2013

31.12.2012

-190 505
2 339 504

-325 793
3 894 870

2013

2012

125 722
217 149
207 558
232 046
-81 836
-14 897
Kinnisvarainvesteeringuteks on ümber klassifitseeritud see osa ERR-ile kuuluvatest kinnistutest,
mida ERR ei kasuta oma põhitegevuseks, vaid renditulu teenimiseks või hoiab vara väärtuse kasvu
eesmärgil. Kinnisvarainvesteering sisaldab proportsionaalset osa maast, mida ei amortiseerita.
2013. a. lõpetati üürilepingud Gonsiori 21 hoones ja kinnisvarainvesteeringutest klassifitseeriti
ümber materiaalseks põhivaraks soetusmaksumuses hoone 871 626 ning maa 819 028 eurot.
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Lisa 8 Materiaalne põhivara
Maa ja
ehitised

Soetusmaksumus 31.12.2011
Põhivara ja lõpetamata ehituse
allahindlus
Lõpetamata ehitus
Soetamine
Ümberklassifitseerimine
Müük ja mahakandmine
soetusmaksumuses
Soetusmaksumus 31.12.2012

Põhivara ümberklassifitseerimine
lõpetamata ehituseks
Ümberklassifitseerimine
kinnisvarainvesteeringutest
Soetamine
Müük ja mahakandmine
soetusmaksumuses
Soetusmaksumus 31.12.2013
Akumuleeritud kulum 31.12.2011
Arvestatud kulum
Müüdud ja mahakantud põhivara
kulum
Akumuleeritud kulum 31.12.2012
Arvestatud kulum
Ümberklassifitseerimine
Müüdud ja mahakantud põhivara
kulum
Akumuleeritud kulum 31.12.2013
Jääkmaksumus 31.12.2012
Jääkmaksumus 31.12.2013

Masinad ja
seadmed

Muu
Lõpetamata
inventar ja
ehitus
sisseseade
450 015

Kokku

13 917 006

17 658 342

2 356 406

34 381 769

-180 132

0

0 -2 349 206

-2 529 338

0
110 000
-1 767 300
0

0
1 440 957
0
-553 780

0
0
0
-5 459

17 735
0
-7 200
0

17 735
1 550 957
-1 774 500
-559 239

12 079 574
-474 480

18 545 519
0

444 556
0

17 735
474 480

31 087 384
0

1 690 654

0

0

0

1 690 654

0
-1 008 270

707 066
-904 173

15 161
-21 111

3 158 764
0

3 880 991
- 1 933 554

12 287 478

18 348 412

438 606

-2 115 035

-13 110 228

-342 627

0

-15 567 890

-240 868
0

-1 712 042
551 513

-17 657
5 459

0
0

-1 970 567
556 972

-2 355 903
-236 284
-167 788
285 430

-14 270 757
-1 595 397
0
886 096

-354 825
-17 643
0
21 111

0 -16 981 485
0 -1 849 324
0
-167 788
0
1 192 637

-2 474 545 -14 980 058

-351 357

0 -17 805 960

3 650 980 34 725 475

9 723 671
4 274 762
89 731
17 735 14 105 899
9 812 932
3 368 354
87 249 3 650 980 16 919 515
2013. a. alustati Gonsiori 21 hoone renoveerimist. Seoses lammutustöödega hinnati hoone väärtus
alla (vt lisa 20). Renoveerimisel allesjääva hoone osa amortisatsioon peatati ning kanti lõpetamata
ehituseks.
Informatsioon kapitalirendi tingimustel renditud ja laenude tagatiseks panditud varade kohta on
toodud lisades 10 ja 11.
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Lisa 9 Immateriaalne põhivara
Tarkvara
Soetusmaksumus 31.12.2011
Ettemaks immateriaalse põhivara eest
Soetamine
Mahakandmine
Soetusmaksumus 31.12.2012
Lõpetamata immateriaalne põhivara
Soetamine
Mahakandmine
Soetusmaksumus 31.12.2013

1 385 071

-231 783
462 430
-3 650
1 612 068
189 213
124 568
-3 611
1 922 238

Akumuleeritud kulum 31.12.2011
Arvestatud kulum
Mahakantud immateriaalse põhivara kulum
Akumuleeritud kulum 31.12.2012
Arvestatud kulum
Mahakantud immateriaalse põhivara kulum
Akumuleeritud kulum 31.12.2013

-975 824

-122 774
3 650
-1 094 948
-172 329
3 611
-1 263 666

Jääkväärtus 31.12.2012
Jääkväärtus 31.12.2013

517 120
658 572

Lisa 10 Pikaajalised võlakohustused ja panditud varad
Laenu saldo

sh.
pikaajaline
osa

sh.
lühiajaline
osa

Maksetähtaeg

Intressimäär

31.12.2013
Pikaajaline laen *

1 273 848

636 924

636 924

2015

1,84%-1,89%

31.12.2012
Liisingkohustused
Pikaajaline laen *
KOKKU

45 114
1 910 772
1 955 886

0
1 273 848
1 273 848

45 114
636 924
682 038

2013
2015

2,92%
1,83%-2,03%

Lisa

11

Pikaajaliste kohustuste alusvaluuta on euro.
*laenusumma 1 273 848 eurot (2012. a 1 910 772 eurot) on tagatud hüpoteegiga kinnistule Gonsiori
27/Faehlmanni 10, bilansiline jääkmaksumus 2 465 380 eurot seisuga 31.12.2013, laenuandja SEB
Pank AS.
ERR on sõlminud 2013. aastal Danske Bank AS pikaajalise laenulepingu summas 3 400 000 eurot
eesmärgiga Gonsiori 21 rekonstrueerimise kaasfinantseerimine. Laenu väljamaksmise lõpptähtaeg
on 3. jaanuar 2015. a. Laenusumma tagatiseks on seatud hüpoteek kinnistule asukohaga Gonsiori
21. Seisuga 31.12.2013 ei olnud laenulimiiti kasutusele võetud.
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Lisa 11 Kapitalirent
ERR rendib kapitalirendi tingimustel televisioonitehnikat (masinad ja seadmed)
Soetusmaksumus

Aruandeperioodi kulum

Jääkväärtus

Kapitalirendi võlgnevus
sh. maksetähtajaga kuni 1 aasta

Keskmine intressimäär
Aruandeperioodi maksed
Aruandeperioodi intressikulu
Alusvaluuta

31.12.2013

31.12.2012

189 401

189 401

2013

2012

36 894

36 894

31.12.2013

31.12.2012

66 422

103 315

31.12.2013

31.12.2012

0
0

45 114
45 114

2013

2012

2,92 – 3,26%
45 114
163

3,67%
65 218
920

euro

euro

Lisa
10

Lisa 12 Kasutusrent
ERR-s renditakse kasutusrendi tingimustel autosid ja ruume. 2013. a autode rendikulu oli kokku 65
265 (2012. a 72 691) eurot ja ruumide rendikulu oli kokku 62 425 (2012. a 52 117) eurot.

Lisa 13 Võlad ja ettemaksed
Võlad hankijatele
sh võlg põhivara eest
Maksuvõlad
Võlad töövõtjatele
Muud võlad
Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2013

31.12.2012

1 774 625
755 903
1 200 566
825 168
16 222
3 816 581

1 567 122
311 077
1 140 605
812 988
15 636
3 536 351

31.12.2013

31.12.2012

400 000
148 992
2 502
551 494

0
170 622
11 782
182 404

Lisa 14 Tulevaste perioodide ettemakstud tulud
Ette laekunud põhivara sihtfinantseerimine
Ette laekunud tegevuskulude sihtfinantseerimine
Muud ette laekunud tulevaste perioodide tulud
Kokku tulevaste perioodide ettemakstud tulud
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Lisa 15 Eraldised
31.12.2013
lühiajaline
pikaajaline

31.12.2012
lühiajaline
pikaajaline

Pensionäride hüvitiste eraldis
Kohtuvaidluste eraldis
Juhatuse liikmete hüvitised
Kokku eraldised

56 500
195 777
40 141
139 093
6 174
0
6 174
0
0
52 464
0
47 133
62 674
248 241
46 315
186 226
ERR ja organisatsioonis tegutsevad kolm ametiliitu on kokku leppinud, et ERR-ist pensionile
minevad üle 20 a tööstaažiga töötajad saavad lahkumishüvitise, mille suurus on võrdne ERR-i
poolteistkordse keskmise kuutasuga ja kolmekordse keskmise kuutasuga, kui töötajal on staaži
üle 30 a. Vastavalt on arvutatud ka lahkumishüvitiste eraldis. Pensionäride hüvitiste eraldis
moodustatakse töötaja pensionilemineku õiguse tekkimise kuupäevale eelneva kolme aasta
jooksul. Eelduseks on võetud pensionilemineku realiseerumine võrdsetes osades viie aasta jooksul
ning vastavalt on kohustus jagatud lühiajaliseks ja pikaajaliseks. Eraldise pikaajaline osa on
diskonteeritud määraga 6%. Eraldise suuruse aluseks olevad hinnangud vaatab juhatus üle igal
bilansipäeval ning vajadusel tehakse vastavad korrigeerimised.
Juhatuse liikmete hüvitiste võimaliku realiseerumise tähtaeg on 31.05.2017.

Lisa 16 Tulud riigieelarvest
Toetus tegevuskuludeks
Sihtfinantseerimine põhivara soetusteks
Sihtfinantseerimine õppelaenude katteks
Kokku

2013

2012

23 818 112
1 517 349
31 279
25 366 740

23 328 112
2 317 467
41 520
25 687 099

2013
1 460 906
1 370 968
48 734
26 250
7 186
7 768

2012
1 772 574
1 607 214
92 389
30 000
29 159
13 812

143 500
137 843
5 657

157 485
152 379
5 106

1 604 406

1 930 059

Lisa 17 Tulud teenuste müügist ning muud tulud
Teenuste müügitulud jagunevad
Tulud geograafiliste piirkondade lõikes
Müük Euroopa Liidu riikidele kokku
sh
Eesti
Taani
Luksemburg
Soome
muud Euroopa Liidu riigid
Müük väljapoole Euroopa Liidu piire kokku
sh
Šveits
muud riigid väljaspool Euroopa Liitu
Kokku
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Tulud tegevusalade lõikes
Koostööprojektid
Tootmisteenus
ERR toodangu ja arhiivimaterjali müük
Muud teenused
Hoone üüritulu
Kokku

2013

2012

760 930
353 991
206 315
164 463
118 707
1 604 406

796 676
429 630
251 749
234 855
217 149
1 930 059

2013

2012

2 855 177
591 215
49 730
2 288
3 498 410

130 000
655 353
67 920
1 266
854 539

2013

2012

203 955
79 900
70 843
52 100
38 600
32 000
28 456
21 696
17 316
8 265
7 680
7 074
5 880
5 800
3 171
2 647
1 500
1 498
1 152
1 000
550
132
0
0
0
0
0
0
0
591 215

172 860
20 000
12 942
43 505
72 549
32 000
57 229
22 215
19 550
78 681
5 100
0
0
6 065
0
41 353
2 000
23 947
0
0
0
0
13 572
12 785
7 072
5018
4 200
2 000
710
655 353

Muude tulude jagunemine
Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Projektikulude sihtfinantseerimine
Muud tulud
Tulud põhivara müügist
Kokku

Projektikulude sihtfinantseerimine finantseerijate lõikes
Finantseerija
Eesti Töötukassa
Riigikantselei
Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Kirikute Nõukogu
Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed
SA Keskkonnainvesteeringute keskus
Eesti Teadusagentuur SA
Latvijas Radio
SA Teaduskeskus AHHAA
Kultuuriministeerium
Eesti Koolispordi Liit MTÜ

European Parliament Information
Diafilm OÜ
Eesti Kultuurkapital

Fenno-Ugria Asutus OÜ
Sotsiaalministeerium
Prantsuse Instituut Eestis
Rahvakultuuri Keskus

Eesti Filmi Andmebaas MTÜ
Euroopa Parlament TAIEX
Eesti Kooriühing MTÜ
Suomen Musiiki-Media-Tapahturmat S:M:M: Oy
Kaitseministeerium
Eesti Ajalehed AS
Arstlik Perenõuandla OÜ
Ameerika Ühendriikide Suursaatkond
Narva Linnakantselei
Eesti Kergejõustikuliit
Ettevõtluse Arendamise SA
Kokku

Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
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Finantseerija
Rahandusministeerium
Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus
Kaitseministeerium
Kultuuriministeerium
Kokku

2013

2012

2 807 989
0
47 188
0
0
110 000
0
20 000
2 855 177
130 000
Rahandusministeeriumi poolt saadud raha on rohelise investeerimisskeemiga hõlmatud hoone
Gonsiori 21 energiatarbimise vähendamiseks tehtavateks investeeringuteks. Juhinduti
rahandusministri 23. veebruari 2011. a. määrusest nr 11 „Riigi lubatud heitkoguse ühikutega
kauplemise Eesti Vabariigi ja Sumitomo Mitsui Banking Corporationi vahel sõlmitud kolmandast
kokkuleppest saadud vahendite kasutamise tingimused ja kord“.
Riigi Infosüsteemide Ameti poolt rahastatud projekti „Eesti Rahvusringhäälingu ühtse
veebikeskkonna loomine ning riigi infosüsteemiga ühildamine“ raames soetatud ja loodud
riistvara peab olema kasutuses 5 aastat ja tarkvara tasuta jagamiseks avalikus sektoris tähtajatult.
Aruandeperioodil ei tagastatud sihtfinantseerimistoetusi (2012. a. tagastati 31 280 eurot).
Lisa 18 Programmi tootmis-, edastus- ja arhiveerimiskulud
Kululiik
Tööjõukulu sh mittekoosseisuline
Hankekulu
Programmi levitamiskulu
Põhivahendite ja kinnisvarainvesteeringute
amortisatsioon
Autoritasud
Mittetagastatav käibemaks
Muude teenuste kulu
Tootmis-tehniline kulu
Transpordikulu
Lähetuskulu
Lavastuskulu
Turundus- ja reklaamikulu
Sidekulu
Informatsiooni ost
Ruumide üüri- ja turvateenuse kulu
Salvestuskulu
Kokku

2013

2012

13 102 569
2 160 141
2 136 929
1 785 386

12 316 267
2 522 461
2 366 958
1 856 673

1 683 425
1 498 592
878 698
694 084
264 037
232 390
177 190
106 781
102 107
101 889
99 349
35 824
25 059 391

1 583 972
1 718 718
966 062
688 699
267 083
320 992
160 667
105 591
112 308
138 726
251 810
38 855
25 415 842

2013

2012

Lisa 19 Juhtimis- ja halduskulud
Kululiik
Tööjõukulu sh mittekoosseisuline
Mittetagastatav käibemaks
Kommunaalteenused ning hoone remont
Põhivahendite amortisatsioon
Muu halduskulu
Kokku

1 755 111
1 744 474
774 357
162 792
808 624
671 629
268 766
275 705
239 449
428 812
3 846 307
3 283 412
Juhtimis- ja halduskulud sisaldavad kinnisvara arendusega seotud kulusid summas 707 tuhat eurot
(2012. 270 tuhat eurot).
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Lisa 20 Muud kulud
Kahjum materiaalse põhivara likvideerimisest
(jääkväärtus) (lisa 8)
Valuuta kursivahed
Kahjutasud ja viivised
Lõpetamata ehituse allahindlus (lisa 8)
Kokku

2013

2012

740 917

2 267

1 372
218
0
742 507

813
193
2 529 338
2 532 611

2013

2012

9 987 958
3 382 224
13 370 182
634

9 303 906
3 188 353
12 492 259
631

Lisa 21 Koosseisulised töötajad
Palgakulu
Sotsiaal- ja töötuskindlustus
Kokku
Keskmine töötajate arv

Palgakulu ning sotsiaal- ja töötuskindlustus sisaldavad endas kapitaliseeritud palgakulusid, kuid ei
sisalda pensionireservi suurendamise kulusid.
Lisa 22 Finantstulud ja –kulud
Finantstulud
Intressid

2013

2012

1 051

2 217

2013

2012

29 979
996
30 975

60 111

Finantskulud
Intressid laenudelt
Muu laenuga seotud kulu
Kokku

0

60 111

Lisa 23 Bilansivälised varad ja siduvad tulevikukohustused ja tingimuslikud kohustused

Bilansiväliselt on arvele võetud väheväärtuslikku vara (soetusmaksumusega alla 2000 euro)
seisuga 31.12.2013 kokku soetusmaksumuses 1 622 442 eurot (seisuga 31.12.2012 1 569 549 eurot),
mida inventeeritakse koos aastainventuuriga.


ERR-il on spordiülekannete TV-õiguste ostmisega seotud pikaajalisi kohustusi järgmiselt:
31.12.2013

Jalgpall MM
Jalgpalli EM/MM valikmängud
Muude spordiülekannete õigused
Tour de France
Suusatamise MM

31.12.2012

619 500
152 625
105 000
0
79 934
35 773
50 000
95 000
16 571
25 142
Iluuisutamise EM/MM
7 000
17 000
Kokku
878 005
325 540
Spordiülekannete TV-õiguste pikaajaliste kohustuste ettemaksed on kajastatud lisas 6.
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Maksuhalduril on õigus kontrollida ERR-i maksuarvestust kuni 5 aasta jooksul
maksudeklaratsiooni esitamise tähtajast ning vigade tuvastamisel määrata täiendav
maksusumma, intressid ning trahvi.

Lisa 24 Tehingud seotud osapooltega
Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse liikmetele arvestati aruandeaastal tasu koos sotsiaalmaksuga
173 854 eurot (2012. a. tasu 250 483 eurot), millest lahkumishüvitist 2013. a. ei makstud (2012. a.
lahkumishüvitist 32 152 eurot).
Rahvusringhäälingu nõukogu liikmetele arvestati tasu koos sotsiaalmaksuga 86 822 eurot (2012. a.
Rahvusringhäälingu nõukogu tasu 78 683 eurot).
Juhatuse liikmete teenistuslepingud näevad ette lepingu lõppemisel lahkumishüvitise maksmist 4
kuu tasu ulatuses kui juhatuse liige ei jätka tööd uues juhatuse koosseisus. Lahkumishüvitistele on
moodustatud eraldis (vt lisa 15).
Müügitehinguid seotud osapooltega on aruandeperioodil tehtud summas 15 956 eurot (2012. a.
105 718 eurot), millest seisuga 31.12.2013 nõudeid summas 1 150 eurot (31.12.2012 4 111).
Ostutehinguid seotud osapooltega on aruandeperioodil tehtud summas 11 442 eurot (2012. a. 2
435 eurot), millest seisuga 31.12.2013 kohustusi summas 50 eurot (31.12.2012 744 eurot).
Seotud osapooltelt saadi 2013. a. sihtfinantseerimistoetust 28 456 eurot (2012. a. ei saadud),
millest seisuga 31.12.2013 laekumata 11 402 eurot.
Tehingud seotud osapooltega on toimunud tavapärastel turutingimustel. Seotud osapooltena on
arvestatud juhatuse ja nõukogu liikmeid ning nende lähedasi pereliikmeid ja juriidilisi isikuid, kelle
juhtorganitesse või omanikeringi eelpoolnimetatud füüsilised isikud kuuluvad. Seotud osapoolte
vastu puuduvad 2013. a. ja 2012. a. nõuete allahindlused.

Lisa 25 Tegevuse jätkuvus
Seisuga 31. detsember 2013 ületasid ERRi lühiajalised kohustused käibevara 1 776 754 euro võrra.
ERR-i raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes organisatsiooni tegevuse
jätkumisest, sest juhtkonna hinnangul ei tekita negatiivne käibekapital seisuga 31. detsember 2013
organisatsioonile majandusraskusi. ERR finantseerimine riigieelarvest toimub stabiilselt ja
igakuiselt vastavalt Kultuuriministeeriumiga sõlmitud riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingule
ning lühiajaliste kohustuste täitmine tähtaegselt ei tekita probleeme. Järgneva perioodi
lepingujärgset riigieelarvelise finantseerimise summat ei kajastata aruandeperioodi lõpu seisuga
nõudena käibekapitali koosseisus. Sarnane käibekapitali struktuur on ERR-l püsinud läbi aastate.
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
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RAHVUSRINGHÄÄLINGU JUHATUSE ALLKIRJAD
Eesti Rahvusringhäälingu juhatus on koostanud käesoleva majandusaasta aruande, mis koosneb
raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest.

Margus Allikmaa
Juhatuse esimees

..............................................................................................

Hanno Tomberg
Juhatuse liige

..............................................................................................

Joel Sarv
Juhatuse liige

..............................................................................................

Tallinn, 1. aprill 2014
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AUDITIKOMITEE HINNANG
Eesti Rahvusringhäälingu 2013. a. majandusaasta aruandele
2013 majandusaasta kestel tegutses auditikomitee lähtudes kehtivast töökorrast ning selle alusel
väljatöötatud ja nõukogu poolt kinnitatud tööplaanist. Meie tegevusele ei ole seatud mingeid
piiranguid ja meile on tehtud kättesaadavaks palutud informatsioon. Töö tulemusena kujunenud
seisukohtadest ja nendega seotud ettepanekutest oleme jooksvalt andnud teada ERR juhatuse
esindajatele.
2013. majandusaasta kohta oleme kujundanud oma hinnangud järgmiste tegevuste suhtes:
•
•
•
•

rahandusinformatsiooni töötlemine;
riskijuhtimise ja sisekontrolli tõhusus;
raamatupidamise aastaaruande audiitorkontrolli protsess;
audiitorettevõtja ja seaduse alusel audiitorühingut esindava vandeaudiitori sõltumatus ja
tegevuse vastavust teistele seaduse nõuetele.

Auditikomiteele, kes on Nõukogu nõustav ja järelevalve tegevust toetav funktsioon, ei ole teada
läbiviidud ja esitatud välis- ja siseauditite ning muude kontrolltegevuste tulemustest lähtuvalt
ühtegi niivõrd kriitilist asjaolu, mis ohustaks sisekontrollisüsteemi mõjusust, majandustegevuse
jätkuvust või põhjustaks mõne protsessi ja/või funktsiooni toimivuse katkemise ja/või võiks
avaldada olulist mõju ERR 2013. majandusaasta aruandele. Meie hinnangul on aastaaruande
kinnitamine ERR nõukogu poolt võimalik.

Rain Tamm
auditikomitee esimees
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Mart Luik
auditikomitee liige

Taavi Saat
auditikomitee liige
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RAHVUSRINGHÄÄLINGU NÕUKOGU ALLKIRJAD
Eesti Rahvusringhäälingu 2013. a. majandusaasta aruandele
Kiidame heaks Eesti Rahvusringhäälingu 2013. a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud
juhatuse poolt 1. aprillil 2014 ning auditeeritud AS PricewaterhouseCoopers poolt.

Agu Uudelepp
nõukogu esimees

Mart Luik
nõukogu liige

Jaak Allik
nõukogu liige

Priit Sibul
nõukogu liige

Krista Aru
nõukogu liige

Rain Tamm
nõukogu liige

Igor Gräzin
nõukogu liige

Priit Toobal
nõukogu liige
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