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Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse

Andmete esitamiseks on eSTAT https://estat.stat.ee/.
Jälgige, et sisestate andmeid  õigesse lahtrisse. Kui sisestate numbrilisel väljal olles tähemärke, ilmub salvestamisel ekraanile vastav
veateade. Mõne välja puhul on rakendatud loogilisi (aritmeetilisi) kontrolle, et vältida võimalikke vigu andmete sisestusel. Kui Teie
sisestatud andmed on omavahel või eeltäidetud andmetega vastuolus, ilmub tabeli kontrollimisel selle kohta veateade. Vigade ilmnemisel
vaadake andmed hoolikalt üle ja tehke parandused.
Pärast andmete parandamist salvestage muudatused ja kontrollige küsimustikku uuesti. Kui vigu enam ei esine, saate andmed kinnitada
ja esitada, klõpsates küsimustiku viimasel lehel nupul „Kinnitan“. Teile kuvatakse teade andmete esitamise kohta.

Küsimuste korral palun pöörduge statistikaameti klienditoe poole telefonil 625 9300 (E–N 8.30–16.30, R 8.30–15.30) või e-postiga
klienditugi@stat.ee.
Ettevõtte üldandmete muutumisest palume kindlasti Statistikaametile teatada või parandage andmed eSTATis menüüpunktis „Töö
majandusüksusega“.

Teie andmete õigsus tagab statistilise info tõepärasuse.

KÜSIMUSTIKUGA KOGUTAVAD ANDMED

Tabel 1. VALMINUD TELLIMUSFILMID

Andmete sisestamiseks tuleb klõpsata nupul "Lisa uus tabeli rida". Kui avanenud aknas on andmed sisestatud, klõpsata „Salvesta rida “,
lehe sulgemiseks valida „Sulgen“.
Juba sisestatud ja salvestatud rea muutmiseks klõpsake esimeses veerus vastava rea numbril – avaneb andmete parandamise aken.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

1 / 1 Toodetud
tellimusfilmi liik

AV_PRD
_3_1

Tellimusfilm on reklaamfilm, mainefilm, õppefilm või
muusikavideo. Muid tellimusfilmi liike tabelisse ei kanta (nt
ürituste salvestused tellimustööna siin arvesse ei lähe).
Reklaamfilm on toote või teenuse reklaamimiseks tehtud film
ning reklaam on teave, mis on avalikustatud mis tahes
üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või
kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku
käitumise avalikes huvides mõjutamiseks. Mainefilm on
maine kujundamiseks loodud film ja õppefilm õpetava sisuga
film. Muusikavideo on kunstiline või müügikampaaniaks
loodud, muusikat ja pilti ühendav lühifilm. Kui ühest filmist
monteeritakse eri pikkusega versioonid, arvestatakse seda
kui üht filmi ning filmi kestusena läheb arvesse pikima
versiooni kestus. Kui filmil on mitu Eesti tootjat, esitab
topeltarvestuse vältimiseks andmed vaid põhitootja.
Tabelisse kantakse filmid, mis valmisid aruandeaastal. Filmi
valmimisaasta on lõputiitrites olev aasta.

tellimusfilmi
_liik

1 / 2 Toodetud
tellimusfilmide arv

AV_PRD
_3_2

Toodetud tellimusfilmide arv. Positiivne
täisarv

1 / 3 Toodetud
tellimusfilmide
kestus kokku

AV_PRD
_3_3

Tellimusfilmide kestus kokku sekundites, esitatakse
filmiliikide kaupa.

Positiivne
täisarv

Tabel 2. VALMINUD TELETOODANG

Andmete sisestamiseks tuleb klõpsata nupul "Lisa uus tabeli rida". Kui avanenud aknas on andmed sisestatud, klõpsata „Salvesta rida “,
lehe sulgemiseks valida „Sulgen“.
Juba sisestatud ja salvestatud rea muutmiseks klõpsake esimeses veerus vastava rea numbril – avaneb andmete parandamise aken.
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Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

1 / 1 Saate või sarja
pealkiri

TOOTEP
EALKIRI

Telekanalid märgivad tabelisse kogu omatoodangu (sh
koostöösaated, kus telekanal on põhitootja). Tabelit täidavad
peale telekanalite firmad, kes toodavad järgmisi
audiovisuaalseid teoseid: teleanimaseriaalid, Eestis toodetud
spordi- ja muusikaürituste ning muude ürituste
otseülekanded, lavastuslikud seriaalid, sarisaated (sh
uudised, telepublitsistika, meelelahutus, dokumentaalsarjad,
laste- ja spordisaated), laste- ja noortesaated ning üksikud
saated (nt teatrietenduste ja kontsertide salvestused,
lavastuslikud üksiksaated). Seriaali või sarisaatena lähevad
arvesse teosed, millel on vähemalt kolm osa.
Topeltarvestuse vältimiseks esitab andmed töö teinud
iseseisev Eesti tootmisettevõte, kes on saate, sarja või
programmi tiitrites kirjas tootjana. Tabelisse kantakse saated
ja sarjad, mis valmisid aruandeaastal (teose valmimise
aastana arvestada lõputiitrites olevat aastat).

Tekst

1 / 2 Saate või sarja
algupära

ALGUPA
RA

Algupära järgi jaotatakse teletoodang Eesti algupärandina
toodetud ja välismaise litsentsi alusel toodetud saadeteks ja
sarjadeks.

saadete_alg
upara_2L

1 / 3 Saate või sarja
osade arv

AV_PRD
_4_4

Paljud toodetud teosed (seriaalid, sarisaated jm) koosnevad
mitmest osast. Esitada tuleb nii ühe- kui ka mitmeosaliste
teoste osade koguarv.

Positiivne
täisarv

1 / 4 Saate või sarja
osade kestus
kokku

AV_PRD
_4_5

Paljud toodetud teosed (seriaalid, sarisaated jm) koosnevad
mitmest osast. Esitada tuleb nii ühe- kui ka mitmeosaliste
teoste osade kogukestus minutites.

Positiivne
täisarv

1 / 5 Saadet või sarja
edastav telekanal

TV_KAN
ALI_NIMI

Telekanali (või selle omanikufirma) nimi, mille jaoks saade
või sari toodeti. Lahtrit ei ole vaja täita, kui telekanal ise tootis
antud saate või sarja.

Tekst

Tabel 3.1. VÄLISRIIGI ETTEVÕTTELE OSUTATUD AUDIOVISUAALSED TEENUSED FILMI LIIGI JÄRGI

Andmete sisestamiseks tuleb klõpsata nupul "Lisa uus tabeli rida". Kui avanenud aknas on andmed sisestatud, klõpsata „Salvesta rida “,
lehe sulgemiseks valida „Sulgen“.
Juba sisestatud ja salvestatud rea muutmiseks klõpsake esimeses veerus vastava rea numbril – avaneb andmete parandamise aken

.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

1 / 1 Filmi liik AV_PRD
_5_1

Filmiliikidena käsitatakse siin animafilmi (või -seriaali),
mängufilmi, dokumentaalfilmi, reklaamfilmi, mainefilmi,
õppefilmi ja muusikavideot. Reklaamfilm on toote või teenuse
reklaamimiseks tehtud film, mainefilm maine kujundamiseks
tehtud film ja õppefilm õpetava sisuga film. Muusikavideo on
kunstiline või müügikampaaniaks tehtud, muusikat ja pilti
ühendav film.

av_teenus

1 / 2 Osutatud
audiovisuaalsete
teenuste arv

AV_PRD
_5_2

Välisriigi ettevõttele osutatud audiovisuaalne teenus on filmi-,
tele- või muu audiovisuaalse toodangu (nt veebimeedia)
tootmise või järeltootmise teenus, mille eest tasub
välisettevõte ja millega ei kaasne teenust osutavale Eesti
ettevõttele varalisi õigusi. Ühte teenust tuleb kajastada ainult
ühes tabelis (tabelis 3.1 või 3.2).

Positiivne
täisarv

1 / 3 Osutatud
audiovisuaalsete
teenuste summa
käibemaksuta

AV_PRD
_5_5

Osutatud audiovisuaalsete teenuste maksumus eurodes
käibemaksuta.

Positiivne
täisarv

Tabel 3.2. VÄLISRIIGI ETTEVÕTTELE OSUTATUD AUDIOVISUAALSED TEENUSED TOODANGU LIIGI JÄRGI
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Andmete sisestamiseks tuleb klõpsata nupul "Lisa uus tabeli rida". Kui avanenud aknas on andmed sisestatud, klõpsata „Salvesta rida “,
lehe sulgemiseks valida „Sulgen“.
Juba sisestatud ja salvestatud rea muutmiseks klõpsake esimeses veerus vastava rea numbril – avaneb andmete parandamise aken.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

1 / 1 Televisiooni ja
muu
audiovisuaalse
toodangu liik

AV_PRD
_5_3

Audiovisuaalse toodangu liikidena käsitatakse siin
teleanimaseriaale, Eestis toodetud spordi- ja muusikaürituste
ning muude ürituste otseülekandeid, lavastuslikke seriaale
(sh draamaseriaal, päevaseriaal, situatsioonikomöödia),
sarisaateid (sh uudised, telepublitsistika, telemängud,
meelelahutus, dokumentaalsarjad, lastesaated, spordisaated
jm), telemängufilme, laste- ja noortesaateid ning üksikuid
saateid (nt teatrietenduste ja kontsertide salvestused,
lavastuslikud üksiksaated, v.a laste- ja noortesaated).
Seriaali või sarisaatena lähevad arvesse teosed, millel on
vähemalt kolm osa.

TV ja muu
audiovisuaal
se sisu
loend 2014

1 / 2 Välisriigi
ettevõttele
osutatud
audiovisuaalsete
teenuste arv

AV_PRD
_5_4

Välisriigi ettevõttele osutatud audiovisuaalne teenus on filmi-,
tele- või muu audiovisuaalse toodangu (nt veebimeedia)
tootmise või järeltootmise teenus, mille eest tasub
välisettevõte ja millega ei kaasne teenust osutavale Eesti
ettevõttele varalisi õigusi. Ühte teenust tuleb kajastada ainult
ühes tabelis (tabelis 3.1 või 3.2).

Positiivne
täisarv

1 / 3 Välisriigi
ettevõttele
osutatud
audiovisuaalsete
teenuste summa
käibemaksuta

AV_PRD
_5_6

Osutatud audiovisuaalsete teenuste maksumus eurodes
käibemaksuta.

Positiivne
täisarv

Tabel 4. AUDIOVISUAALSE TOODANGU RAHASTAMISE ALLIKAD ARUANDEAASTA KOHTA

Rahastamise allikas tuleb märkida ka välisriigi ettevõttele audiovisuaalse teenuse osutajal. Andmete sisestamiseks tuleb klõpsata nupul
"Lisa uus tabeli rida". Kui avanenud aknas on andmed sisestatud, klõpsata „Salvesta rida “, lehe sulgemiseks valida „Sulgen“.
Juba sisestatud ja salvestatud rea muutmiseks klõpsake esimeses veerus vastava rea numbril – avaneb andmete parandamise aken.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

1 / 1 Audiovisuaalse
toodangu
rahastamisallikas

AV_PRD
_6_1

Rahastamisallikas tuleb esitada ka juhul, kui aruandeaastal ei
valminud ühtegi filmi, telesaadet vm toodet, kuid mõni neist
oli tootmises. Hõlmata tuleb professionaalsete
audiovisuaalse sisu tootjate kogu toodang ja osutatud
teenused (sh ürituste jäädvustused). Arvestatakse nii
stsenaariumi kirjutamise, arenduse, tootmise kui ka
järeltootmise, kuid mitte levitamise rahastamist.
Koostööfilmide korral tuleb märkida ka välisriikide raha, kui
see on teada. Riigieelarve alla märgitakse ministeeriumide,
Eesti Filmi Instituudi, Kultuurkapitali ja teiste riigi
rahastatavate asutuste eraldatud raha. Summad, mis esitati
eespool välisriigi ettevõttele osutatud teenuste tabeli(te)s,
märgitakse siin jaotusse „Välismaa juriidilised isikud“. Kui
filmil või teosel oli mitu tootjat, esitab topeltarvestuse
vältimiseks rahastamise andmed vaid põhitootja.

finantseerimi
sliigid

1 / 2 Audiovisuaalse
toodangu
tootmiseks saadud
summa

AV_PRD
_6_2

Kui tegemist on tellimustööga ja osa rahast makstakse ette,
siis arvestatakse ainult seda osa, mis on laekunud. Summa
märgitakse eurodes (täisarvudes, ilma komakohata).

Positiivne
täisarv

Tabel 5. AUDIOVISUAALSE TOODANGU TOOTMISE KULUD ARUANDEAASTA KOHTA KOKKU
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Audiovisuaalse toodangu tootmise kulud esitatakse ka juhul, kui aruandeaastal ei valminud ühtegi filmi, telesaadet või muud
audiovisuaalset toodet, kuid mõnda neist parasjagu toodeti. Kulud tuleb esitada ka välisettevõttele osutatud audiovisuaalse teenuse
pakkujal.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

1 / 1 Audiovisuaalse
toodangu tootmise
kulud kokku

AV_PRD
_7_2

Audiovisuaalse toodangu tootmise kulud esitatakse ka juhul,
kui aruandeaastal ei valminud ühtegi filmi, telesaadet vm
toodet, kuid mõni neist oli tootmises. Hõlmata tuleb
professionaalsete audiovisuaalse sisu tootjate kogu toodang
ja osutatud teenused (sh ürituste jäädvustused). Hõlmata ei
tule investeeringuid põhivarasse, amortisatsioonikulu,
kindlustust jms. Arvestatakse nii stsenaariumi kirjutamise,
arenduse, tootmise kui ka järeltootmise tegelikke kulusid,
kuid mitte levitamisega seotud kulusid. Koostööfilmide korral
hõlmatakse peale Eesti rahaallikate ka välisriikide raha, kui
see on teada. Välisriigi ettevõttele osutatud audiovisuaalse
teenuse osutaja hõlmab siin summasid, mis esitati eespool
välisettevõttele osutatud teenuste tabeli(te)s. Kui filmil või
teosel oli mitu tootjat, esitab topeltarvestuse vältimiseks
kuluandmed vaid põhitootja.

Positiivne
täisarv

Tabel 6. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS (k.a andmete ettevalmistamiseks) KULUNUD AEG

Hinnake palun, kui palju aega küsimustiku täitmiseks kulus, kaasa arvatud juhendiga tutvumise, andmete kogumise ja ettevalmistamise
aeg. Märkige kõigi töötajate kulutatud aeg kokku.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

1 / 1 Küsimustiku
täitmiseks ning
selleks vajalike
andmete
kogumiseks ja
ettevalmistamisek
s kulunud tundide
arv

TAITMIS
EAEGTU
NDI

Kõigi töötajate poolt küsimustiku täitmisele kulutatud tundide
arv. Küsimustiku täitmisele kulunud aja sisse arvestatakse ka
juhendiga tutvumise, küsimustiku jaoks vajalike andmete
kogumise ja ettevalmistamise aeg.

Positiivne
täisarv

2 / 1 Küsimustiku
täitmiseks ning
selleks vajalike
andmete
kogumiseks ja
ettevalmistamisek
s kulunud minutite
arv

TAITMIS
EAEGMI
NUTIT

Kõigi töötajate poolt küsimustiku täitmisele kulutatud minutite
arv. Küsimustiku täitmisele kulunud aja sisse arvestatakse ka
juhendiga tutvumise, andmete kogumise ja ettevalmistamise
aeg. Lubatud väärtuste vahemik 0–59.

Positiivne
täisarv

LOENDID / KLASSIFIKAATORID

Loendi/klassifikaatori nimetus: TV ja muu audiovisuaalse sisu loend 2014

Elemendi
kood

Elemendi nimetus Mõõtühik Selgitus

10 Animatsiooniseriaal
20 Eestis toodetud spordi-, muusika- ja

muude sündmuste ülekanded
30 Lavastuslik seriaal –  mh draamaseriaal,

päevaseriaal, situatsioonikomöödia
40 Sarisaade – mh uudised, telepublitsistika,

telemängud, meelelahutus,
dokumentaalsarjad, lastesaated,
spordisaated
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50 Telemängufilm
60 Üksik saade – mh teatrietenduste ja

kontsertide salvestused, lavastuslikud
üksiksaated ja muu

70 Lastesaade
80 Noortesaade

Loendi/klassifikaatori nimetus: av_teenus

Elemendi
kood

Elemendi nimetus Mõõtühik Selgitus

101 Animafilm
102 Mängufilm
103 Dokumentaalfilm
201 Reklaamfilm
202 Mainefilm
203 Õppefilm
204 Muusikavideo

Loendi/klassifikaatori nimetus: finantseerimisliigid

Elemendi
kood

Elemendi nimetus Mõõtühik Selgitus

111 Eesti juriidilised isikud
112 Eesti eraisikud
13 Riigieelarve
15 Ettevõtte omavahendid
161 Välismaa juriidilised isikud
162 Välismaa eraisikud
OTH Muu

Loendi/klassifikaatori nimetus: saadete_algupara_2L

Elemendi
kood

Elemendi nimetus Mõõtühik Selgitus

370 Eesti algupärand
371 Välismaise litsentsi alusel toodetud

Loendi/klassifikaatori nimetus: tellimusfilmi_liik

Elemendi
kood

Elemendi nimetus Mõõtühik Selgitus

201 Reklaamfilm
202 Mainefilm
203 Õppefilm
204 Muusikavideo


