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TEGEVUSARUANNE 
 
 
Eelmisel aastal oma kolmekümnendat juubelit pidanud Äripäeva jaoks lõppes 2019. aasta 
finantsiliselt edukalt. Ühelt poolt jõudsime ligi kümnendikulise käibekasvuga ajaloo suurima 
aastakäibeni ning teiseks õnnestus meil oma ärikasum võrreldes aastatagusega 
kahekordistada. 
 
2019. aasta majandustulemuste tugevuse taga oli ettevõtte terviklik tugevus. Head kasvu 
nägime kõigis on oma peamistes tululiinides - reklaamis, sündmuste korraldamises ja 
tellimustuludes. 
 
2019. aasta alguses avasime üheksateistkümnenda teemaveebi „Metsamajandusuudised“. 
Lisaks jäi aasta algusesse ka teaduspõhise saidi Virtuaalkliinik www.virtuaalkliinik.ee 
turuletoomine, kus terviseuudiste lugemise kõrval on võimalik oma tervist läbi 
sümptomküsimustikku kontrollida ja vajadusel sobivaid ravivõimalusi leida. 
2020. aasta veebruari jäi idufirmadele suunatud FoundMe avamine. 
 
Alates eelmise aasta septembrist oleme koondunud täielikult Lutheri kvartalisse, kui kolisime 
endaga kokku IT Koolituse ning võtsime kontoris kasutusele täiendavalt kaheksa 
koolitusruumi. 
 
Novembrist laiendasime oma raadiojaama Äripäev raadio leviala ning seda saab kuulata 
lisaks Tallinnale ja Harjumaale ka Tartu, Pärnu, Lääne, Saare ja Ida-Viru maakonnas. 
 
AS Äripäev töötajate keskmine arv 2019. aastal taandatuna täistööajale oli 228 (aasta varem 
214) ning töötasudena maksti koos maksudega välja 7,5 miljonit eurot (aasta varem 7,0 
miljonit eurot). 
 
Tarkvara arendusi tegime aastaga üle 0,8 miljoni euro eest. Suuremate investeeringutena 
panustasime veebisaitidesse, e-poodi ning autentimissüsteemi lahenduste arendusse. 
 
 
 

 
 

 

http://www.virtuaalkliinik.ee/


 
 
Finantstulemused 
 
Äripäeva tulud kasvasid eelmisel aastal üheksandat järjestikust aastat, küündides 16,7 
miljoni euroni ehk 9,2% suurema aastatulemuseni kui aasta varem. Eelmise aasta 
käibekasvu kiirus ühtis täpselt 2010-19 keskmise aastakasvuga, mis püsis samuti 9,3% 
juures. Aastane ärikasum kahekordistus ning jõudis 1,42 miljoni euroni, mis oli samuti 
viimase kümnendi parim tulemus.   
 

Tellijad 
 

Äripäeva kõige kaalukamaks tululiigiks oli 2019. aastal jätkuvalt tellimustulu, mis andis käivet 
6,6 miljonit eurot ehk 5,7% enam kui aasta eest. 
Kasvu vedas meie põhitoode Äripäev, mille aastane tellimustulu tõusis ligi 2,6 miljoni euroni 
ehk peaaegu 8%. Alates 2018. aasta lõpust oleme pannud suure rõhu digitaalsete tellimuste 
kasvule, mis on aidanud hüppeliselt kasvatada Äripäeva tasuliste tellijate arvu kui ka 
koondtulusid.  
Kui 2018. aasta lõppes 9700 tasulise tellijaga, siis eelmise aasta lõpetasime juba 12400 
tellija peal ning etteruttavalt oleme 2020. aasta mais saavutanud juba 13 600 tellija taseme. 
Digitaalsel kujul info hankimine on saanud meie lugejate seas tavanormiks ning tellijaid, kes 
kasutavad majandusinfot vaid paberkujul on peaaegu olematu hulk. 
Lisaks digitellimustele on lugejaskonna kasvule  andnud 2020. aastavahetusel lisatõuke 
juurde Äripäeva raadio podcastid, mis pakuvad meie tellijatele info hankimiseks juurde ühe 
täiendava lisakanali. 
Samasugust trendi jälgib ka venekeelsele sihtrühmale suunatud ajalehe Delovõje Vedomosti, 
mille tellijatest kasutab digitaalset meediakanalit igal nädalal pool lugejatest ning kus paberi 
kasutatus info hankimisel väheneb.  
 
Eraklientidele suunatud ajakirjade üksus hoidis 2019. aasta jooksul aastate jooksul kätte 
võidetud kõrgtaset.  
2019. aasta sügisese lugejauuringu ELU andmeil olid Imeline Ajalugu kui Imeline Teadus 
püsilugejaskonna alusel kaks Eesti loetuimat ajakirja ning National Geographic hoidis 
viiendat kohta. Väga hästi on lugejate poolt vastu võetud ka ajakirjade kõrval välja tulnud 
eriajakirjad (nt. Metsavennad, Ajaloo suurimad mõistatused, Imelised ehitised) ning Imelise 
Ajaloo poolt välja tulnud ristsõnad. 
 
Äriajakirjad näitasid eelmise aastal ligi kümnendikulist tellimustulude kasvu. Kolmandiku 
võrra kasvasid Finants- ning Transport ja Logistika infoleht, ligi kuuendiku Personali Praktik 
ning kasvu näitas ka meie populaarseim äriajakiri Raamatupidamise Praktik. 
Sarnaselt ajalehtedega on äriajakirjade juures teravas fookuses paberi kõrval ja asemele 
digitaalse sisu pakkumine kuna näeme, et konkreetselt piiritletud sihtrühmades on järjest 
kasvav huvi tarbida majandus- ja sektoriinfot läbi digitaalsete kanalite. 
 
Digitaalkanalisse jätkas aasta jooksul jätkuvalt investeerimist ka Äripäeva teabevara, kus 
lisaks tekstilisele sisule pakume tellijatele juurde temaatiliselt sisu sisu audio-, videode kui ka 
allalaaditavate failide näol. 
 
 
 
 
 
 
 



Reklaam 
 
Ehkki reklaamturul tervikuna oli aasta väljakutsuv saame pidada 2019. aastat väga 
kordaläinuks, mis aitas oluliselt toetada ka ettevõtte terviktulemust.  
Pärast 2018. aasta ligi kuuendikulist tagasiminekut õnnestus meile 2019. aastal teenida 
reklaam- ja sponsortuludest 4,1 miljonit eurot ehk 24,8% enam kui aasta varem. 
Reklaamis ulatus sealhulgas kasv 23% ja sponsortuludes 36%ni. 
 
Kasvu aitas luua nii täiendavad reklaamlahendused eriprojektide näol, sisuturunduse kasv, 
kui ka koostööpartneritega sõlmitud pikaajalised lepingud. 
Kanalite lõikes oli reklaami kasv kõikjal kahekohaline, isegi paberis. Keskmisest kiiremas 
tempos liikusid mahud üles digikanalites, kus tõus oli peaaegu 40%. Niššide lõikes kogesime 
eelmisel aastal head arengut eeskätt meditsiini- ja põllumajandussektoris ning ka tööstuses 
ja kinnisvaras. 
 
Raadioreklaamis oli tõus 28% ning siin näeme potentsiaali ning ennaktempos kasvamist ka 
sel aastal. 
Protsentuaalselt suuri kasve ootame kindlasti ka oma uutes kanalites, nii eelmisel aastal 
avatud Virtuaalkliink.ee kui 2020. aasta veebruaris käima läinud idufirmade tegevusi 
kajastaval saidil FoundMe. 
 
 

Sündmused 
 
Sündmustega seotud piletitulu teenisime möödunud aastal 4,4 miljonit eurot ehk 9,2% enam 
kui aasta eest. Koos sponsortuluga oli sündmustega seotud tulude maht üle 4,9 miljoni ehk 
11,7% aastataguses enam. 

 
Koolitused 
 
Koolituste koondkäive (Akadeemia ja IT Koolitused) ulatus eelmisel aastal 2,3 miljoni euroni, 
mida on 8,4% enam kui eelmise aastal. Kasv oli võrdväärne nii juhtidele suunatud 
Akadeemia koolituste kui ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia koolitusi hõlmava IT 
Koolituste portfellis. Niššide lõikes nägime kiiremat kasvu finants- ja müügijuhtidele suunatud 
tooteportfellide osas ning tugevalt jätkusid traditsioonilised pikad koolid (Tippjuhtide kool, 
Juhtimiskool, Tootmisjuhtimise kool). 
IT Koolituse portfellis jätkusid suurtest koolitusprogrammidest tarkvaraarendaja algoskuseid 
andev „Vali IT!“ ja digioskusi tööstusse aidata viiv „DigiABC“ programm. Spetsialistidele 
suunatud koolitustest olid populaarsemad Scrum, MOC, Prince2, ITIL jt.  
Kokku viisime aasta jooksul läbi peaaegu pooltuhat erinevat koolitust. 
 

Konverentsid 
 
2019. aastal oli hoogne konverentside aasta. Koos sponsortuluga kasvas konverentside 
seotud käive 2,7 miljoni euroni ehk 16,2%. Aasta aastast on kasvanud webinaride maht ning 
seal nägime 21% kasvutempot. 
 
Väga kiiret kasvu näitasid 2019. aastal Gaselli Kongress ja Investor Toomase konverents. 
Hästi arendasid ka kõik Pärnu Konverentside portfellis olevad brändid (Juhtimiskonverents, 
Raamatupidamiskonverents, Tarneahelakonverents, Finantskonverents), kui ka igasügisene 
Äriplaan. 
 
Niššide lõikes tooks eraldi välja Meditsiinikonverentsid, kus korraldasime üksteist sündmust 
ning kasv oli ligi kahe ja poole kordne. Ennaktempos kasvasid ka investoritele suunatud 



sündmused. Lisaks Investor Toomase edule lööme alates möödunud suvest kaasa ka Eesti 
suurimal investeerimissündmuse „Investeerimisfestival“ juures.  
 

 
Raamatud 
 
Ehkki raamatute divisjoni käive kasvas eelmisel aastal kokkuvõttes 1,5%, ulatudes 0,6 miljoni 
euroni oli aasta väga eripalgeline. Kui aasta esimeses pooles olime aasta varasemast ligi 
kümnendiku võrra maas, siis aasta teisel poolel ulatus kasv juba kümnendikuni ning selline 
tempo on kandnud ka 2020. aastasse. 
Me põhifookus oli juhtimis-, ajaloo- ja investeerimisraamatutel, millest viimati mainitute vastu 
on lugejate huvi eriti tõusnud.  
TOP kolm raamatut olid 2020. aastal „Sapiens“, „Aruka investori taskuraamat“ ja „Jõud. 
Kuidas luua vabadusest ja vastutusest kantud töökultuuri.“ Märkimisväärne on see, et 
„Sapiens“ kirjastasime juba 2016. aastal, mis näitab, et portfelli kuuluvaid ajatuid klassikuid 
võib hästi müüa läbi aastate.  
Kokku müüsime eelmisel aastal ligikaudu veerandtuhandet portfelli kuuluvat erinevat 
raamatut. Vaikselt rühib üles ka e-raamatute müük, mis moodustab hetkel 3-4% juhtimis- ja 
investeerimisalaste raamatute müügist ning mis on saadaval meie e-poes pood.aripaev.ee/. 

 
Infopank 
 
Äri- ja finantsinformatsiooni koondava Infopanga (infopank.ee/) jätkas eelmisel aastal kiiret 
52% kasvu ning suutis üksuse lõikes püsida kasumis. Traditsiooniliste kuupakettide kõrval on 
populaarsust võitnud kvartaalsed konkurentsiraportid, mis katavad umbes veerandsada 
aktiivseimat majandussektorit.  
Üle aastate tulime eelmisel aastal välja ka „Tippjuhtide leksikoniga).  
 
 

Riskid  
 
Tururisk  
Tururiski realiseerimise tõenäosuse vähendamiseks jälgib ettevõte konkurentide ja turgude 
üldist arengut ja korrigeerib vajadusel tegevusi. Riski maandamiseks laiendame ja 
uuendame vastavalt kliendi vajadustele oma tooteportfelli ning jälgime sisendhindade 
(sisseostetavad teenus/tööjõud) muutust. 
  
Likviidsusrisk  
Likviidsusriski maandamiseks kasutab ettevõte peamiselt klientidelt saadud ettemakseid. 
Lisaks on rahavoogude juhtimiseks moodustatud rahvusvaheline kontsernikonto, mis 
võimaldab kontsernikonto liikmetel kasutada kontol olevaid rahalisi vahendeid emaettevõtja 
poolt kehtestatud limiidi piires.  

 
Intressirisk  
Intressi kandvaid kohustusi ettevõttel ei ole ning seega intressikeskkonna muutuste mõju 
meil ei avaldu. Lisaks ei ole finantsturud pakkunud praeguseks indikatsiooni, et Euroopa 
pankadevaheliseks baasintressimääraks kujunenud euribor võiks 12-kuu perspektiivis 
oluliselt muutuda. 
 
 
 
 
 
 

http://pood.aripaev.ee/
https://infopank.ee/


 
 

Peamised suhtarvud 

 

 
 
 

miljonit eurot 2017 2018 2019

Müügitulu 14,51 15,26 16,67

Maksude eelne puhaskasum 0,87 0,71 1,48

 

maksude eelne puhaskasum/müügitulu 

(müügitulu/müügitulu aasta tagasi) -1
Varade rentaablus (ROA) 14,40% 9,90% 20,40% puhaskasum/varad

Omakapitali rentaablus (ROE) 70,00% 56,00% 77,00% puhaskasum/omakapital

9,2%

8,9%Maksude eelse puhaskasumi rentaablus 6,0% 4,7%

Müügitulu kasv 2,7% 5,2%
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 4 038 3 075 2

Finantsinvesteeringud 348 292 3

Nõuded ja ettemaksed 1 147 1 040 4

Varud 123 93  

Kokku käibevarad 5 656 4 500  

Põhivarad    

Finantsinvesteeringud 2 2  

Nõuded ja ettemaksed 4 2 4

Materiaalsed põhivarad 518 633 6

Immateriaalsed põhivarad 380 481 7

Kokku põhivarad 904 1 118  

Kokku varad 6 560 5 618  

Kohustised ja omakapital    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 4 820 4 621 9

Kokku lühiajalised kohustised 4 820 4 621  

Kokku kohustised 4 820 4 621  

Omakapital    

Aktsiakapital nimiväärtuses 100 100 12

Kohustuslik reservkapital 10 10  

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 287 329  

Aruandeaasta kasum (kahjum) 1 343 558  

Kokku omakapital 1 740 997  

Kokku kohustised ja omakapital 6 560 5 618  
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Kasumiaruanne
(tuhandetes eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Müügitulu 16 666 15 262 13

Muud äritulud 39 26  

Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivarade

valmistamisel
6 55  

Kaubad, toore, materjal ja teenused -4 254 -4 214 14

Mitmesugused tegevuskulud -3 097 -2 991 15

Tööjõukulud -7 526 -7 013 16

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -360 -344 6,7

Muud ärikulud -56 -77  

Ärikasum (kahjum) 1 418 704  

Muud finantstulud ja -kulud 58 4  

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 1 476 708  

Tulumaks -133 -150 12

Aruandeaasta kasum (kahjum) 1 343 558  
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Rahavoogude aruanne
(tuhandetes eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Rahavood äritegevusest    

Ärikasum (kahjum) 1 418 704  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 360 344 6,7

Kasum (kahjum) põhivarade müügist -20 -1  

Kokku korrigeerimised 340 343  

Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -107 64 4

Varude muutus -30 -4  

Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 199 280 9

Makstud ettevõtte tulumaks -25 -150  

Kokku rahavood äritegevusest 1 795 1 237  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-145 -521  

Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

müügist
20 1  

Antud laenud -18 -11  

Antud laenude tagasimaksed 15 13  

Laekunud intressid 2 1  

Muud väljamaksed investeerimistegevusest -106 0  

Muud laekumised investeerimistegevusest 0 454  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -232 -63  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Makstud dividendid -600 -600 12

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -600 -600  

Kokku rahavood 963 574  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 3 075 2 501 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 963 574  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 4 038 3 075 2
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Omakapitali muutuste aruanne
(tuhandetes eurodes)

  Kokku

Aktsiakapital

nimiväärtuses

Kohustuslik

reservkapital

Jaotamata kasum

(kahjum)

31.12.2017 100 10 986 1 096

Aruandeaasta kasum

(kahjum)
0 0 558 558

Väljakuulutatud

dividendid
0 0 -600 -600

Muud muutused

omakapitalis
0 0 -57 -57

31.12.2018 100 10 887 997

Aruandeaasta kasum

(kahjum)
0 0 1 343 1 343

Väljakuulutatud

dividendid
0 0 -600 -600

31.12.2019 100 10 1 630 1 740

Täpsem informatsioon aktsiakapitali kohta on toodud lisas 12.
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS Äripäev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse

standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt

väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes.

AS Äripäev kasumiaruanne on koostatud EV Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena käsitletakse sularaha kassas, raha arvelduskontol (sh kontsernikontol), kuna hoitav summa on ettevõtte

jaoks lühiajaliselt kasutatav ning kontsernikonto kasutamise tingimused võimaldavad raha kasutamist lühiajalises perspektiivis, ning nõudmiseni

deposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja

finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluuta euro (ettevõtte arvestusvaluuta on 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 kursiga. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid

esitatakse aruandeperioodi kasumiaruandes. Mitterahalised välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused, mida mõõdetakse õiglases

väärtuses (lühiajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse, mille õiglane väärtus on usaldusväärselt hinnatav), hinnatakse ümber

arvestusvaluutasse, võttes aluseks Euroopa Keskpanga valuutakursid, mis kehtivad õiglase väärtuse määramise päeval.

Finantsinvesteeringud

Õiglases väärtuses muutusega läbi kasumiaruande kajastatavad finantsvarad 

Finantsvaradena õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatakse kauplemise eesmärgil hoitavaid finantsvarasid (s.t vara

on omandatud või tekkinud peamiselt edasimüügi või tagasiostmise eesmärgil lähitulevikus või tuletisinstrument, mis ei

ole riskimaandamisinstrument) ja muid finantsvarasid, mida nende esmasel kajastamisel on määratletud õiglases väärtuses muutustega

läbi kasumiaruande kajastatavaks. Õiglases väärtuses muutusega läbi kasumiaruande kajastatavad finantsvarad võetakse algselt arvele nende

soetusmaksumuses, milleks on antud finantsinvesteeringu eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus (ei sisalda tehingukulusid). Pärast

esmast arvelevõtmist kajastatakse antud kategoorias finantsvarasid nende õiglases väärtuses. Nende varade õiglase väärtuse muutused

kajastatakse  järjepidevalt, kas kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes. 

Börsil noteeritud ja aktiivselt kaubeldavad aktsiad hinnatakse turuväärtuses, kusjuures aluseks võetakse antud päeval börsil teostatud

tehingute viimane sulgemishind. Börsil noteerimata, kuid aktiivsel turul kaubeldavad aktsiad hinnatakse ümber turuhinda viimase

teostatud ostutehingu hinna alusel. Kui see hind ei ole usaldusväärne, siis hinnatakse positsioon õiglasesse väärtusesse, kasutades

üldtunnustatud väärtuse hindamise tehnikaid ja võttes aluseks kogu kättesaadava informatsiooni investeeringu õiglase väärtuse kohta.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõtjal on valitsev mõju.  Tütarettevõtjat loetakse valitseva mõju all olevaks, kui emaettevõte

omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osakapitalist või on muul moel võimeline kontrollima

tütarettevõtja tegevus- ja finantspoliitikat.

Investeeringud tütarettevõtjatesse on kajastatud emaettevõtja aruannetes soetusmaksumuses. See tähendab, et investeering

kajastatakse algselt tema soetusmaksumuses, milleks on omandamisel makstava tasu õiglane väärtus ning hiljem korrigeeritakse

seda vajadusel investeeringu väärtuse langusest tulenevate allahindlustega.
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Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse

korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele

lepingutingimustele. 

Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised finantsraskused ning maksetähtaegadest

mittekinnipidamine.

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid

eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Aasta lõpus moodustati hinnanguline provisjon 1,0% ulatuses

aasta viimase kahe kuu reklaamimüügi käibest. Ebatõenäoliselt laekuvad ja lootusetud nõudesummad on kajastatud aruandeperioodi kuludes.

Ostjatelt laekunud ettemaksed tulevaste perioodide tellimuste eest on tekkepõhisuse printsiibi alusel kajastatud passivas kirjel võlad ja

ettemaksed koosseisus real "saadud ettemaksed".

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud

varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga

kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha

arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Neto realiseerimisväärtus leitakse, arvates tavapärases äritegevuses kasutatavast hinnangulisest müügihinnast maha hinnangulised kulutused,

mis on vajalikud toote müügivalmidusse viimiseks ja müügi sooritamiseks. 

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest

tulenevad allahindlused. Põhivara müügist saadud tulu või kulu kajastatakse kasumiaruandes vastavalt muudes ärituludes või -kuludes. 

Materiaalse põhivarana võetakse arvele pikema, üle 1 aastase kasutusajaga varad, mille soetusmaksumus ületab 1300 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses ning kulum arvutatakse lineaarsel meetodil, lähtudes vara kasulikust tööeast

ja kasutamise intensiivsusest järgmiselt:

Masinad ja seadmed 2-7 aastat

Transpordivahendid 3-7 aastat

Arvutid ja arvutisüsteemid 3-7 aastat

Ehitised 2-7 aastat

Muu põhivara 2-7 aastat

Immateriaalne põhivara

Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse

langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.Immateriaalse põhivara arvelevõtmise

piirmääraks on 25 000 eurot.

Lähtudes oma olemusest amortiseerub immateriaalne põhivara järgmiselt:

Immateriaalne põhivara 1-7 aastat

Varade väärtuse langus: 

Varade puhul hinnatakse vara väärtuse võimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist.   

Väärtuse langusest tekkinud kahjum kajastatakse summas, mille võrra vara bilansiline maksumus ületab selle kaetava väärtuse. Vara kaetav 

väärtus on vara õiglane väärtus, millest on maha lahutatud müügikulutused, või selle kasutusväärtus, vastavalt sellele, kumb on kõrgem. 

Vara väärtuse languse hindamise eesmärgil hinnatakse kaetavat väärtust kas üksiku varaobjekti või väikseima võimaliku varade grupi 

kohta, mille jaoks on võimalik rahavoogusid eristada (cash generating unit). 

Varade allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna.  

Kord alla hinnatud varade puhul hinnatakse igal järgmisel bilansikuupäeval, kas võib olla tõenäoline, et vara kaetav väärtus on vahepeal 

tõusnud. Kui väärtuse testi tulemusena selgub, et vara või varade grupi (raha genereeriva üksuse) kaetav väärtus on tõusnud üle bilansilise
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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. 

Rendid

Kapitalirendi ja kasutusrendi eristamisel lähtutakse eelkõige tehingu sisust. Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara

omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või

miinimumrendimaksete nüüdisväärtuses juhul, kui viimane on madalam. Rendimaksed jagatakse finantskuluks ja rendikohustuse

tasumiseks selliselt, et intressimäär oleks igal ajahetkel sama. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt

rendileandja poolt tuluna ning rentniku poolt kuluna.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, ning muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele

nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud

soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi

kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. 

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõttel

pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse

tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist,

kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi

kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldistena kajastatakse bilansis tõenäolisi kohustusi, mis on avaldunud enne bilansikuupäeva toimunud sündmuste tagajärjel ning

mille realiseerumise aeg või summa ei ole kindlad. Eraldiste kajastamisel bilansis on lähtutud juhtkonna hinnangust eraldise

täitmiseks tõenäoliselt vajamineva summa ning eraldise realiseerumise aja kohta. Eraldis kajastatakse bilansis summas, mis on juhtkonna

hinnangu kohaselt bilansipäeva seisuga vajalik eraldisega seotud kohustuse rahuldamiseks või üleandmiseks kolmandale osapoolele.

Muud võimalikud või eksisteerivad kohustused, mille realiseerumine ei ole tõenäoline või millega kaasnevate kulutuste suurust ei ole võimalik

piisava usaldusväärsusega hinnata, on avalikustatud aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena. 

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga

seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Reklaamitulu kajastatakse tekkepõhiselt vastavalt reklaami ilmumise perioodis. Ajalehtede ja teiste perioodiliste väljaannete tellijate tulu

kajastatakse tekkepõhiselt vastavalt väljaande ilmumisele. Juhul, kui bilansipäevaks on tellijatele väljastatud arveid suuremas või

väiksemas summas, kui vastavalt väljaande ilmumisele arvestatud tulu, siis kajastatakse seda vahet bilansis vastavalt kas saadud

ettemaksena või nõudena.

Koolituste ja konverentside tulu kajastatakse tekkepõhiselt vastavalt ürituse toimumisele perioodile.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse 

dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna 

korrigeerimistelt. Dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks on alates 01.01.2015 20/80 väljamakstavalt netosummalt. Teatud tingimustel on 

võimalik saadud dividende jaotada edasi ilma täiendava tulumaksukuluta. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte 

tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, 

millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide 

väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval. 

Alates 2019. aastast on võimalik dividendide väljamaksetele rakendada maksumäära 14/86. Seda soodsamat maksumäära saab 

kasutada dividendimaksele, mis ulatub kuni kolme eelneva majandusaasta keskmise dividendide väljamakseni, mis on maksustatud 

20/80 maksumääraga. Kolme eelneva majandusaasta keskmise dividendimakse arvestamisel on 2018.a. esimene arvesse võetav aasta. 

Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetel erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste 

vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustusi. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust, 

mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis kaasneks jaotamata kasumi 

dividendidena väljamaksmisel, on esitatud aastaaruande lisades. 
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Lisa 2 Raha
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Sularaha kassas 1 1

Arvelduskontod 3 981 2 987

Raha teel 56 87

Kokku raha 4 038 3 075

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud
(tuhandetes eurodes)

  Kokku

Aktsiad ja osad Fondiosakud Võlakirjad Muud

31.12.2017 141 11 25 108 285

Soetamine 37 0 10 0 47

Müük müügihinnas või

lunastamine
-9 0 0 0 -9

Kasum (kahjum) müügist

ja ümberhindlusest
8 0 1 0 9

Muud 0 0 0 -40 -40

31.12.2018 177 11 36 68 292

Soetamine 29 3 4 0 36

Müük müügihinnas või

lunastamine
-21 0 0 0 -21

Kasum (kahjum) müügist

ja ümberhindlusest
55 0 0 0 55

Muud 0 0 0 -14 -14

31.12.2019 240 14 40 54 348

Lühiajaliste investeeringute all kajastatakse Investor Toomase aktsiaportfelli. Investor Toomase portfell on ajakirjanduslik projekt, mille

raamides Äripäeva börsitoimetuse analüütikud investeerisid 1. jaanuaril 2002 miljon Eesti krooni (64 tuhat eurot) aktsiaturgudele. 2019.

aasta lõpuks on portfelli maht kasvanud 348 tuhande euroni. 

Portfelli bilansiline väärtus on leitud kõigi väärtpaberite turuhindade alusel bilansipäeva seisuga.
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Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2019 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul

Nõuded ostjate vastu 1 027 1 027 0

Ostjatelt

laekumata arved
1 032 1 032 0

Ebatõenäoliselt

laekuvad nõuded
-5 -5 0

Muud nõuded 11 7 4

Laenunõuded 11 7 4

Ettemaksed 113 113 0

Muud makstud

ettemaksed
113 113 0

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 151 1 147 4

 

 31.12.2018 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul

Nõuded ostjate vastu 923 923 0

Ostjatelt

laekumata arved
928 928 0

Ebatõenäoliselt

laekuvad nõuded
-5 -5 0

Muud nõuded 9 7 2

Laenunõuded 9 7 2

Ettemaksed 110 110 0

Muud makstud

ettemaksed
110 110 0

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 042 1 040 2

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Maksuvõlg Maksuvõlg

Käibemaks 85 58

Üksikisiku tulumaks 169 161

Erisoodustuse tulumaks 113 4

Sotsiaalmaks 313 296

Kohustuslik kogumispension 17 16

Töötuskindlustusmaksed 21 20

Intress 9  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 727 555
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Maksuvõlad on kajastatud ka lisas 10.

Maksuhalduril on õigus kontrollida ettevõtte maksuaarvestust kuni 5 aasta jooksul maksudeklaratsiooni esitamise tähtajast ning vigade

tuvastamisel määrata täiendav maksusumma, intressid ning trahvi.

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei esine asjaolusid, mille tulemusena võiks maksuhaldur määrata ettevõttele olulise täiendava maksusumma.

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad
(tuhandetes eurodes)

  Kokku

Ehitised  Masinad ja

seadmed

Muud

materiaalsed

põhivarad
Transpordivahendid Arvutid ja

arvutisüsteemid

31.12.2017  

Soetusmaksumus 218 133 167 300 536 1 054

Akumuleeritud kulum -15 -98 -129 -227 -104 -346

Jääkmaksumus 203 35 38 73 432 708

  

Ostud ja parendused 14 0 36 36 23 73

Amortisatsioonikulu -33 -19 -13 -32 -81 -146

Müügid (jääkmaksumuses) 0 0 -2 -2 0 -2

  

31.12.2018  

Soetusmaksumus 232 133 201 334 560 1 126

Akumuleeritud kulum -48 -117 -142 -259 -186 -493

Jääkmaksumus 184 16 59 75 374 633

  

Ostud ja parendused 0 0 9 9 20 29

Amortisatsioonikulu -34 -9 -18 -27 -83 -144

  

31.12.2019  

Soetusmaksumus 232 58 192 250 559 1 041

Akumuleeritud kulum -82 -51 -142 -193 -248 -523

Jääkmaksumus 150 7 50 57 311 518

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinnas

 2019 2018

Masinad ja seadmed 20 1

Transpordivahendid 20 0

Arvutid ja arvutisüsteemid 0 1

Kokku 20 1
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Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad
(tuhandetes eurodes)

  Kokku

Muud

immateriaalsed

põhivarad

Lõpetamata

projektid ja

ettemaksed

31.12.2017  

Soetusmaksumus 1 310 0 1 310

Akumuleeritud kulum -1 083 0 -1 083

Jääkmaksumus 227 0 227

  

Ostud ja parendused 170 278 448

Amortisatsioonikulu -194 0 -194

  

31.12.2018  

Soetusmaksumus 1 480 278 1 758

Akumuleeritud kulum -1 277 0 -1 277

Jääkmaksumus 203 278 481

  

Ostud ja parendused 115 0 115

Amortisatsioonikulu -216 0 -216

Muud muutused 278 -278 0

  

31.12.2019  

Soetusmaksumus 1 124 0 1 124

Akumuleeritud kulum -744 0 -744

Jääkmaksumus 380 0 380

Lisa 8 Kasutusrent
(tuhandetes eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

 2019 2018 Lisa nr

Kasutusrendikulu 471 428 15
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Lisa 9 Võlad ja ettemaksed
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 496 496  

Võlad töövõtjatele 481 481 10

Maksuvõlad 727 727 5

Saadud ettemaksed 3 116 3 116  

Muud saadud ettemaksed 3 116 3 116  

Kokku võlad ja ettemaksed 4 820 4 820  

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 452 452  

Võlad töövõtjatele 456 456 10

Maksuvõlad 555 555 5

Saadud ettemaksed 3 158 3 158  

Muud saadud ettemaksed 3 158 3 158  

Kokku võlad ja ettemaksed 4 621 4 621  

Lisa 10 Võlad töövõtjatele
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018 Lisa nr

Töötasude kohustis 362 344  

Puhkusetasude kohustis 119 112  

Kokku võlad töövõtjatele 481 456 9

Lisa 11 Tingimuslikud kohustised ja varad
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Tingimuslikud kohustised   

Võimalikud dividendid 1 320 717

Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt 311 170

Kokku tingimuslikud kohustised 1 631 887

Lisa 12 Aktsiakapital
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Aktsiakapital 100 100

Aktsiate arv (tk) 1 000 1 000

Aktsiate nimiväärtus 100 100
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Kõik aktsiad on võrdse nimiväärtusega ja võrdset otsustusõigust omavad lihtaktsiad.

2019.a maksti dividende 600 tuhat eurot, millega kaasnes tulumaks 133 tuhat eurot.

2018.a maksti dividende 400 tuhat eurot, millega kaasnes tulumaks 150 tuhat eurot.

Lisa 13 Müügitulu
(tuhandetes eurodes)

 2019 2018

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes   

Müük Euroopa Liidu riikidele   

Eesti 16 400 14 918

Taani 142 160

Suurbritannia 6 44

Leedu 35 41

Saksamaa 25 30

Soome 21 18

Läti 9 12

Rootsi 16 7

Poola 5 5

Luksemburg 0 4

Tšehhi 3 4

Belgia 0 3

Malta 0 3

Austria 0 0

Müük Euroopa Liidu riikidele, muud 1 0

Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku 16 663 15 249

Müük väljapoole Euroopa Liidu riike   

Hiina 0 6

Araabia Ühendemiraadid 0 5

Norra 0 2

Venemaa 3 0

Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku 3 13

Kokku müügitulu 16 666 15 262

Müügitulu tegevusalade lõikes   

Reklaamimüük 4 153 3 603

Tellimuste ja jaemüük 7 730 7 235

Osalustasud 4 392 4 021

Muu müügitulu 391 403

Kokku müügitulu 16 666 15 262
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Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused
(tuhandetes eurodes)

 2019 2018

Tooraine ja materjal 86 86

Konverentside korraldus 2 116 1 927

Trükikulu 672 827

Infoteenused 734 735

Levikulu 509 484

Andmeostud 124 120

Muud 13 35

Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused 4 254 4 214

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud
(tuhandetes eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Üür ja rent 472 428 8

Energia 61 47  

Elektrienergia 23 21  

Soojusenergia 24 20  

Kütus 14 6  

Mitmesugused bürookulud 335 362  

Lähetuskulud 33 61  

Koolituskulud 84 76  

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest 32 22  

Tarkvarakulu 831 773

Lepingulised tasud 670 570

Marketingikulu 224 302

Muud 355 350  

Kokku mitmesugused tegevuskulud 3 097 2 991  

Lisa 16 Tööjõukulud
(tuhandetes eurodes)

 2019 2018

Palgakulu 5 648 5 263

Sotsiaalmaksud 1 878 1 750

Kokku tööjõukulud 7 526 7 013

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 228 214
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Lisa 17 Seotud osapooled
(tuhandetes eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus Bonnier Business Press AB

Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud Rootsi

Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja Bonnier Grupp

Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud Rootsi

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2019 31.12.2018

Kohustised Kohustised

Teised samasse

konsolideerimisgruppi

kuuluvad ettevõtjad

98 92

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

 2019 2018

Kaupade ja teenuste

ostud

Kaupade ja teenuste

ostud

Teised samasse

konsolideerimisgruppi

kuuluvad ettevõtjad

247 238

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2019 2018

Arvestatud tasu 239 237

Juhatuse liikmete teenistusleping sisaldab tingimust, et juhatuse liikme vabastamisel maksab ettevõte lahkumishüvitisena 12 kuu tasu.

Raha ja pangakontod:

kontsernikonto 3 661 tuhat eurot (31.12.18 summas 2 920 tuhat eurot)

Kohustused:

litsentsitasud 98 tuhat eurot (31.12.18 summas 92 tuhat eurot) 

Ostud:

litsentsitasud 247 tuhat eurot (31.12.18 summas 238 tuhat eurot)
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Lisa 18 Sündmused pärast aruandekuupäeva

2020.aasta alguses hakkas kogu maailmas levima koroonaviirus (COVID-19), mis halvas kiirelt ja tõsiselt väga paljusid erinevaid sektoreid ja 

kõigi riikide majandusi sealhulgas Eestit. COVID-19 hakkas Äripäeva finantsiliselt mõjutama peaaegu päev pealt, mil Eesti Vabariigi 

valitsus kuulutas 12. märtsil 2020 välja riigis eriolukorra, et tõkestada koroonaviiruse levikut. 

Takkajärgi 2019. aasta tulemustele me mingit mõju ei näe ning tegemist on meie jaoks aruandekuupäeva järgse sündmusega. 

 

Alates 2020. märtsi keskpaigast oleme liikunud peaaegu kogu Äripäeva töötajaskonnaga üle kodukontorisse, mis on eelneva praktika 

olemasolu korral kulgenud peaaegu valutult ja ilma oluliste tõrgeteta. Kontoris oleme me viinud COVID-19 puhangu järgselt läbi desinfitseerimise 

ning paigaldanud käidavatesse kohtadesse desinfitseerimise vahendid. Alates mai keskpaigast hakkasime etapiviisiliselt töötamist 

kontoris taasavama järgides 2+2 reeglit. 

 

Pärast eriolukorra väljakuulutamist tuli meil momentaalselt peatada avalike koolituste ja konverentside korraldamine ja hakata kiiresti ja 

kriitiliselt ümber korraldama oma tegevusi ning üle vaatama oma kulubaasi. 

 

Konverentside ja koolituste tooteportfelli ümberkorraldamine on pärast eriolukorra väljakuulutamist liikunud kolme üksteist täiendava 

stsenaariumit pidi. Suured ja ette ära müüdud kevadised konverentsid (nt. Pärnu Juhtimiskonverents, Pärnu Finantskonverents, 

Pärnu Tarneahelakonverents jt) oleme edasi lükanud sügisperioodi. Osa kalendris olnud koolitusi on liikunud samuti edasi või 

muudetud võimalusel webinarideks ning kolmandaks oleme me suunanud jõudpingutused uute webinaride väljatöötamisesse ja müüki. 

Sellest hoolimata nägime juba märtsis kõigi sündmustega kaasnevates tuludes 45% ning kogeme aprillis ja mais 75-85% langust võrreldes 

eelarvega.  

 

Teine oluline tululiik, mis kannatas seoses eriolukorraga oli reklaammüük. Märtsi reklaami realisatsioon jäi eelarvelisele plaanile alla ligi 30% ja 

aprillis ja mais võib jääda mahajäämus 40% juurde. Puudujääk oleks oluliselt suuremgi kui meil poleks eelnevalt all tugevat ettemüüki ja 

erinevate kanalite ja toodete põhist tooteportfelli, mis aitab praegust olukorda leevendada ning vajadusel tellimusi ümber mängida. 

Ülejäänud meid mõjutavaid tululiike pole COVID-19 niivõrd mõjutanud, kuid seoses kaubandus- ja raamatupoodide sulgemisega, oleme 

täheldanud ka otsest negatiivset mõju raamatute ja ajakirjade üksikmüügis. 

Kuna reklaam ja sündmuste müük annab Äripäeva aastakäibest veidi üle poole ning aktiivsetel kevadkuudel on nende tululiikide osakaal 

veelgi suurem oleme olukorras, kus meie igakuised üldised müügimahud on võrreldes aastatagusega langenud keskmiselt 40%, sündmuste 

müügis aga mahajäämus koguni 85%. 

 

Keerulisi aegu ennetades oleme alates erikorra väljakuulutamisest vaadanud kriitiliselt üle oma lähiaja tuluteenimise võimalused ning kulubaasi 

ning alustanud juba alates märtsi lõpust ümberkorraldustega.  

Suurematest meetmetest oleme pidanud märtsis lõpetama töölepingu ligi kümnendiku töötajatega ning viinud 1. aprillist 2020 sisse ülefirmalise 

15% palgalangetuse. Kuna üle poole käibest on COVID-19 viiruse tõttu otsese löögi all või seiskunud, on osadel töötajatest viidud aprillist 

kokkuleppeliselt sisse täiendav 15% töömahu vähenemine ning samuti oleme alustanud riiklike abimeetmete taotlemist. 

 

Erakorralise meetmena oleme aprilli lõpust kuni augusti lõpuni muutnud Äripäeva paberlehe nädalaleheks. Paberlehe ilmumissagedus 

septembrist otsustakse suvel.  

Nädalalehena välja tulemise tingis COVID-19 viiruse tõttu kahanenud reklaamikäive paberlehes ja nii tellijate kui reklaamiraha 

suundumine digikanalisse. Seoses viiruse levikuga nägime plahvatuslikku veebilugejate ja raadio podcastide kuulajate arvu kasvu 

ning kliendiküsitlus näitas, et veeb ja raadio on muutunud valdavalt enamikule meie tellijatest esmaseks info hankimise kohaks. Positiivse 

märkusena tuleb lisada, et Äripäeva tellijate hulgas on kasvanud digitellijate hulk juba alates 2018. aasta sügisest ennaktempos, mis on tõstnud 

Äripäeva tasuliste tellijate arvu eelmise aasta lõpu 12 400’lt mai alguses 13 600 peale. Lisaks COVID-19 viirusele, on lugejaskonna kasvu 

toetanud lisandunud Äripäeva raadio podcastid, mis on andnud tellijatele info hankimiseks juurde ühe lisakanali. 

 

Analüütikute hinnangul võib Eesti selle aasta majanduslangus ulatuda 10% ligi ning majanduse taastumine sõltub eriolukorra 

pikkusest, leevendamise etappide tõhususest, tööpuuduse määrast ning sellest kuidas ja kui kiiresti suudavad erinevad 

ettevõtlussektorid COVID-19 järgse olukorraga kohaneda. Määramatust ja ebakindlust on palju ehkki aktsiaturud annavad hetkel signaale, et 

taastumine võib kujuneda ka kardetust kiiremaks. 

 

Meie ise näeme oma aprilli lõpus tehtud baasstsenaariumis, et praeguseks läbi viidud ning rakendatud ümberkorraldused ja efektiivsusmeetmed 

aitavad meil püsida aprillist kuni augustini nullkasumis. Alates septembrist sõltub, kuidas hakkab majandus COVID-19 järgselt taastuma 

ning eelkõige ka see, kuidas kliendid on valmis avalikel koolitustel ja konverentsidel taas osalema. 

Esimesed märgid on näidanud, et alates mai keskpaigast võivad väiksemahulised ning 2+2 reeglit järgivad koolitused taas käivituda ja huvi 

nende vastu on olemas. Eriküsimus on üle 100 osalejaga toimuvad suured avalikud sündmused, mis peaks andma suure osa meie sündmuse 

aastakäibest ning mille toimumise lubatavuse osas pole Vabariigi valitsus seni veel seisukohta kujundanud. 

 

Äripäeva praegune baasmudel näeb ette, et kõiki sügisesse lükatud sündmusi ei õnnestu eelarvelises mahus realiseerida ning 

perioodil september – detsember 2020 jääme piletitulus ja reklaammüügis eelarvelisest tasemest umbes 50% maha. Ehkki tellimustulu 

on kasvanud viimase pooleteise aastaga väga kiirelt, oleme ka siin väljavaate osas pigem konservatiivsed ning täiendavat tõusu ei
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oota. Kokkuvõttes usume praeguste sisendite põhjal, et püsime 2020. aasta lõikes minimaalselt nullkasumis ning saame COVID-19

mõjudega hakkama ilma välise lisafinantseerimise vajaduseta. 

 

 



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.05.2020

AS Äripäev (registrikood: 10145981) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

TOOMAS TRUUVERK Juhatuse liige 15.05.2020



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

AS-i Äripäev aktsionärile

Arvamus

Meie arvates kajastab raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt AS-i Äripäev (Ettevõte) finantsseisundit seisuga 31. detsember 2019 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta

finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Mida me auditeerisime

Ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne sisaldab:

• bilanssi seisuga 31. detsember 2019;

• kasumiaruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta;

• rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta;

• omakapitali muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta; ja

• raamatupidamise aastaaruande lisasid, mis sisaldavad olulisi arvestuspõhimõtteid ja muud selgitavat infot.

Arvamuse alus

Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (ISA-d). Meie kohustused vastavalt nendele standarditele on täiendavalt kirjeldatud meie aruande osas „Audiitori kohustused seoses

raamatupidamise aastaaruande auditiga“.

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

Sõltumatus

Oleme Ettevõttest sõltumatud kooskõlas Rahvusvaheliste Arvestusekspertide Eetikakoodeksite Nõukogu (IESBA) poolt välja antud kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (IESBA koodeks) ja Eesti

Vabariigi audiitortegevuse seaduses sätestatud eetikanõuetega. Oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt IESBA koodeksile ja Eesti Vabariigi audiitortegevuse seaduse eetikanõuetele.

Muu informatsioon

Juhatus vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet (kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie vandeaudiitori aruannet).

Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei avalda muu informatsiooni kohta kindlustandvat arvamust.

Raamatupidamise aastaaruande auditeerimise käigus on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon sisaldab olulisi vasturääkivusi raamatupidamise aruandega või

meie poolt auditi käigus saadud teadmistega või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud. Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud

selle info oma aruandes välja tooma. Meil ei ole sellega seoses midagi välja tuua.

Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega

Juhatus vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja sellise sisekontrollisüsteemi rakendamise eest, nagu juhatus peab

vajalikuks, võimaldamaks pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhatus kohustatud hindama Ettevõtte jätkusuutlikkust, avalikustama vajadusel infot tegevuse jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse

printsiipi, välja arvatud juhul, kui juhatus kavatseb Ettevõtte likvideerida või tegevuse lõpetada või tal puudub realistlik alternatiiv eelnimetatud tegevustele.

Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad Ettevõtte finantsaruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise eest.

Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja audiitori aruanne, mis sisaldab

meie arvamust. Kuigi põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, ei anna ISA-dega kooskõlas läbiviidud audit garantiid, et oluline väärkajastamine alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda

pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad kas üksikult või koos mõjutada kasutajate poolt raamatupidamise aastaaruande alusel tehtavaid majanduslikke

otsuseid.

Kooskõlas ISA-dega läbiviidud auditi käigus kasutame me kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi. Samuti me:

• tuvastame ja hindame riske, et raamatupidamise aastaaruandes võib olla olulisi väärkajastamisi tulenevalt pettusest või veast, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastavalt tuvastatud riskidele ning

kogume piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali meie arvamuse avaldamiseks. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest

pettus võib tähendada varjatud kokkuleppeid, võltsimist, tahtlikku tegevusetust, vääresitiste tegemist või sisekontrollisüsteemi eiramist;

• omandame arusaama auditi kontekstis asjakohasest sisekontrollisüsteemist, selleks, et kujundada auditiprotseduure sobivalt antud olukorrale, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust Ettevõtte

sisekontrollisüsteemi tõhususe kohta;

• hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute ja nende kohta avalikustatud info põhjendatust;

• otsustame, kas juhatuse poolt kasutatud tegevuse jätkuvuse printsiip on asjakohane ning kas kogutud auditi tõendusmaterjali põhjal on olulist ebakindlust põhjustavaid sündmusi või tingimusi, mis võivad tekitada

märkimisväärset kahtlust Ettevõtte jätkusuutlikkuses. Kui me järeldame, et eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud oma audiitori aruandes juhtima tähelepanu infole, mis on selle kohta avalikustatud

raamatupidamise aastaaruandes, või kui avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused tuginevad audiitori aruande kuupäevani kogutud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased

sündmused või tingimused võivad siiski põhjustada Ettevõtte tegevuse jätkumise lõppemist;

• hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab toimunud tehinguid ja sündmusi viisil,

millega saavutatakse õiglane esitusviis.

Me vahetame infot nendega, kelle ülesandeks on Ettevõtte valitsemine, muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning oluliste auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas auditi käigus tuvastatud oluliste

sisekontrollisüsteemi puuduste kohta.

Janno Hermanson

Vandeaudiitor, litsents nr 570

Maria Kangur

Vandeaudiitor, litsents nr 629

AS PricewaterhouseCoopers

Tegevusluba nr 6

Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn

15. mai 2020

Tallinn, Eesti



Audiitorite digitaalallkirjad
AS Äripäev (registrikood: 10145981) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt

allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

JANNO HERMANSON Vandeaudiitor 15.05.2020

MARIA KANGUR Vandeaudiitor 15.05.2020



Kasumi jaotamise ettepanek
(tuhandetes eurodes)

 
 31.12.2019

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 287

Aruandeaasta kasum (kahjum) 1 343

Kokku 1 630

Jaotamine  

muud muutused omakapitalis

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale

jaotamist (katmist)
1 630

Kokku 1 630

Jätta 2019. aastal teenitud kasum jaotmata ja kanda kogu ulatuses eelmiste perioodide jaotamata kasumi reale.

Kasumi jaotamise otsus
(tuhandetes eurodes)

 
 31.12.2019

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 287

Aruandeaasta kasum (kahjum) 1 343

Kokku 1 630

Jaotamine  

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale

jaotamist (katmist)
1 630

Kokku 1 630

Aktsionäride poolt on 2020. aasta juunis vastu võetud otsus kasumit mitte jaotada ning kanda kogu 2019. aasta kasum eelmiste perioodide

jaotamata kasumisse.



Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes
Tegevusala EMTAK kood

Müügitulu

(EUR)
Müügitulu % Põhitegevusala

Ajalehtede kirjastamine 58131 5833000 35.00% Jah

Muu mujal liigitamata koolitus 85599 5059000 30.36% Ei

Ajakirjade jm perioodika kirjastamine 58141 3235000 19.41% Ei

Raamatukirjastamine 58111 1785000 10.71% Ei

Mujal liigitamata infoalane tegevus 63991 754000 4.52% Ei

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 6670195

Faks +372 6670165

E-posti aadress firma@aripaev.ee


