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TEGEVUSARUANNE 
 
 
2016. aastal jätkasime investeeringuid tootearendusse, et minna kaasa digitaliseeriva meediamaailma 
ja klientide muutuvate vajaduste rahuldamisega. Me suurendasime investeeringuid uude meediasse, 
tulime välja uute teenustega ning otsisime võimalusi traditsioonilise meediaportfelli kasumlikuks 
haldamiseks. 
 
2016. aastal ulatus Äripäeva käive 14,1 miljoni euroni. Tulud kasvasid juba seitsmendat aastat järjest, 
kuid aastane kasvukiirus pidurdus. Maksude eelne puhaskasum langes 1,21 miljonilt 0,55 miljoni 
euroni ehk 55%. 
 
Meie käivet toetas möödunud aastal koolitusportfelli mitmekesistamine ja kiire reageerimine klientide 
vajaduste rahuldamisele, panustame konverentsiturule ning digitaalsete tellimustoodete arendamisele. 

 
Väljakutsuv oli olukord reklaamturul, kus traditsiooniliste reklaamtoodete osakaal järjest väheneb ning 
kus me investeerisime kliendipõhiste arenduste loomisse ja sisuturunduslike teenustesse. 
 
Kulude poolelt jätkasime suuri investeeringuid e-meediakanalite täiustamiseks ning panustasime 
müügi- ja tugitarkvara täiendustesse.  
Kokku ulatusid eelmisel aastal Äripäeva IT arenduskulud koos amortisatsiooniga 1,3 miljoni euroni 
võrreldes aastataguse 0,9 miljoni euroga. 
 

AS Äripäev töötajate keskmine arv 2016. aastal taandatuna täistööajale oli 211 (aasta varem 225) 
ning töötasudena maksti koos maksudena välja 6,48 miljonit eurot (aasta varem 6,36 miljonit eurot)  

 

 
 

 

Tellijad 

 
Äripäeva kõigi toodete tellimuskäive kasvas eelmisel aastal 5,8 miljoni euroni ehk ligi 3%. Väga head 
meelt tegi ajaleht Äripäev, mille tellimustulud tõusid aastaga ligi 2,2 miljoni euroni ehk 4%. Tasuliste 
tellijate arv kerkis aastaga 8100lt 8900ni. Kasvu taga on ühelt poolt täpsem kliendipõhise vajaduste 
rahuldamine ning teisalt lugejate suurenev valmidus maksta kvaliteetse äriinfo kasumise eest veebis.  
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

K@ｷ┗W 8 446 10 238 11 713 12 907 14 020 ヱヴ ヱンヴ
Äヴｷﾆ;ゲ┌ﾏ 402 896 1 088 1 314 1 189 509

rentaablus 4,8% 8,8% 9,3% 10,2% 8,5% 3,6%
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Terve aasta jooksul jätkasime aktiivselt oma toodete turustamist sotsiaalmeedias ning nähtavaks 
tegemistele otsingumootorites. See aitas kaasa veebilugemise harjumuse juurdumisele, mida ilmestas 
positiivne trend, et aasta lõpuks lugesid vähemalt pooled Äripäeva tellijad lisaks paberile ka uudiseid 
meie veebikeskkonnas. 
 
Eraldi vajab tellijate arvu kasvatamise seas väljatoomist Äripäeva tugev toimetus, kus töötab Eesti 
Ajalehtede Liidu žürii hinnangul nii 2016. aasta Eesti parim fotograaf, ajakirjanik kui ka kujundaja. 
 
Eesti suurima tellijate arvuga ajakirjad Imeline Ajalugu ja Imeline Teadus jätkasid aastat stabiilselt. 
Aasta keskel võtsime Eestis üle teadusajakirja National Geographic kirjastamise ning tõstsime ajakirja 
tasuliste lugejate arvu 2017. aasta märtsiks ligi 7000ni.  
Kokku andsid kolm ajakirja eelmisel aastal ligi 1,6 miljonit eurot tellimustulu ehk 4% enam kui aasta 
varem.  
 
Digipööre jätkus ka käsiraamatutute üksuses, mille tellijatel oli 2016. aastal esimene täisaasta uue 
disaini saanud veebiga. 

 

Reklaam 

Reklaam- ja sponsortulude koondkäive langes eelmisel aastal 4%, ulatudes 4,7 miljoni euroni. Kui 
sponsorreklaamtulud konverentsidel kasvasid aastaga 18%, siis reklaamtulud näitasid 6% langust. 
Kui traditsioonilised reklaamteenused (printreklaam, bännereklaam) näitavad nii maailmas kui ka 
Eestis aeglast nõudluse vähenemist, siis jõudsalt ja edukalt oleme suunanud oma pakkumiste teraviku 
sihtrühma- ja kliendipõhiste turunduslahenduste poole. 
 
Klientide vajadustest lähtuvalt lõime Äripäeva juurde iseseisva äriüksusena tegutseva 
sisuturundusagentuuri Bonnier2B, mis pakub äriklientidele lugude leidmise ja jutustamise teenust, 
kliendiartikleid kui ka sisuturunduse strateegilisi lahendusi.  
Investeeringu otstarbekust oleme 2017. aasta esimeses pooles hakanud juba tajuma.   

2016. aastal jätkasime investeeringuid sihtrühmapõhiste veebiäriportfelli laiendamiseks. Aasta jooksul 
lisandus meie portfelli patsiendiveeb terviseuudised.ee/ ja Pärnu Konverentsid kaubamärgi alla 
koondatud juhtimisteemaline lehekülg konverentsid.ee/. 2017. aasta kevadtalvel avati investoritele ja 
finantsjuhtidele suunatud portaalid aripaev.ee/investor-toomas ja finantsuudised.ee/,  kuhu alla on 
koondatud nii sihtrühmapõhine majandusinfo kui ka vastavatele kliendigruppidele suunatud tooted. 
 
2016. aasta kevadel omandasime veebiportaalid pidupaev.ee/ ja seminariruum.eu/, mis koondavad 
vastavalt infot kõikvõimalike sündmuste korraldamise ja renditavate pindade kohta.  
 
Konverentsid 

Pärast hüppelist 2015. aasta käibekasvu suutsime hoida 2016. aastal konverentside piletitulu 
varasema aastaga sarnasel tasemel, kuid koos sponsortuludega näitas tooteportfell 2% kasvu ning ligi 
2,4 miljoni eurost käivet. Jätkasime 2014. aastal lõpus soetud Pärnu Konverentsid portfelli 
ülesehitamist ning keskendusime peamiselt suurematele sündmustele.  Alanud 2017. aastal näeme 
konverentsiliinis kasvu kiirenemist ning tooteportfelli täienemist.  
 
Koolitused 

Koolituste üksus Äripäeva Akadeemia näitas möödunud aastal hüppelist 41 protsendist kasvu ning 
0,85 miljoni eurost aastakäivet. Käivet toetas koolitusportfelli mitmekesistamine ja kiire reageerimine 
klientide vajadustele. Põhiline kasv tuli praktilisest pikkadest koolitustest (nt. Tippjuhtide kool, 
Maksukool, Juhtimiskool), kuid nõudlust on näha ka päevaste koolituste vastu.  
 
Raamatud 

Raamatute tooteliini käive ulatus 0,58 miljonini ehk 1% suurema käibeni kui aasta tagasi. Võrreldes 
möödunud aastatega on kasvu vedanud eeskätt üksikmüük.  
 
Nii raamatute kui ka kõigi teiste toodete üksikmüüki toetas 2016. aastal märgatavalt põhjaliku 
uuenduskuuri läbi teinud Äripäeva e-pood pood.aripaev.ee/, mis pääses näiteks E-kaubanduse Liidu 

http://www.finantsuudised.ee/
http://www.finantsuudised.ee/
http://www.aripaev.ee/investor-toomas
http://www.finantsuudised.ee/
http://www.pidupaev.ee/
http://seminariruum.eu/
http://pood.aripaev.ee/
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poolt korraldatud kasutajasõbralike e-poodide konkursi nominentide hulka. 
 
2016. aastast oleme me digitaliseerinud enamus juhtimisteemalisi raamatuid.  
 
Infopank 
 
2016. aastal jätkasime investeeringuid veebiplatvormi infopank.ee/, kuhu on koondanud kokku info 
Eesti ettevõtete ning nende juhtide kohta. Investeeringuid äri- ja finantsotsuste langetamiseks vajaliku 
infopanga arendamisse jätkame jõuliselt ka 2017. aastal ning tuleme kevadsuvel välja uue täiendatud 
Infopanga versiooniga. 
 

 

Peamised suhtarvud 

    
miljonit eurot 2015 2016   

Müügitulu        14,02           14,13     

Maksude eelne puhaskasum           1,21   
         

0,55     
Maksude eelse puhaskasumi 
rentaablus 8,6% 3,9%   

Müügitulu kasv 8,6% 0,8%   

EBITA kasv 1,5% -50%   

Varade rentaablus (ROA) 16,9% 5,8% puhaskasum/varad 

Omakapitali rentaablus (ROE) 67,2% 41,4% puhaskasum/omakapital 

    

 

 

 

 

https://infopank.ee/
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 41 38 2

Finantsinvesteeringud 280 240 3

Nõuded ja ettemaksed 4 042 4 175 4

Varud 73 90 5

Kokku käibevarad 4 436 4 543  

Põhivarad    

Finantsinvesteeringud 2 1  

Nõuded ja ettemaksed 16 9 4

Materiaalsed põhivarad 143 145 7

Immateriaalsed põhivarad 606 977 8

Kokku põhivarad 767 1 132  

Kokku varad 5 203 5 675  

Kohustised ja omakapital    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 4 474 4 248 10

Kokku lühiajalised kohustised 4 474 4 248  

Kokku kohustised 4 474 4 248  

Omakapital    

Aktsiakapital nimiväärtuses 100 100 12

Kohustuslik reservkapital 10 10  

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 317 358  

Aruandeaasta kasum (kahjum) 302 959  

Kokku omakapital 729 1 427  

Kokku kohustised ja omakapital 5 203 5 675  
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Kasumiaruanne
(tuhandetes eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Müügitulu 14 134 14 020 13

Muud äritulud 94 131

Kaubad, toore, materjal ja teenused -3 681 -3 322 14

Mitmesugused tegevuskulud -2 929 -2 844 15

Tööjõukulud -6 479 -6 356 16

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -538 -389 7,8

Muud ärikulud -92 -50  

Ärikasum (kahjum) 509 1 190  

Muud finantstulud ja -kulud 43 19 17

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 552 1 209  

Tulumaks -250 -250 12,18

Aruandeaasta kasum (kahjum) 302 959  
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Rahavoogude aruanne
(tuhandetes eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Rahavood äritegevusest    

Ärikasum (kahjum) 509 1 190  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 538 389 7,8

Kasum (kahjum) põhivarade müügist 0 -4  

Kokku korrigeerimised 538 385  

Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 139 180 4

Varude muutus 17 6 5

Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 226 56 10

Makstud ettevõtte tulumaks -250 -250 12

Kokku rahavood äritegevusest 1 179 1 567  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-164 -571 7,8

Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

müügist
0 23 7

Antud laenud -50 -22  

Antud laenude tagasimaksed 38 17  

Laekunud intressid 0 2  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -176 -551  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Makstud dividendid -1 000 -1 000 12

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -1 000 -1 000  

Kokku rahavood 3 16  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 38 22 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 3 16  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 41 38 2
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Omakapitali muutuste aruanne
(tuhandetes eurodes)

  Kokku

Aktsiakapital

nimiväärtuses

Kohustuslik

reservkapital

Jaotamata kasum

(kahjum)

31.12.2014 100 10 1 358 1 468

Aruandeaasta kasum

(kahjum)
959 959

Väljakuulutatud

dividendid
-1 000 -1 000

31.12.2015 100 10 1 317 1 427

Aruandeaasta kasum

(kahjum)
302 302

Väljakuulutatud

dividendid
-1 000 -1 000

31.12.2016 100 10 619 729

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 hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava 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.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Infoteenuse kulusid näidatakse aastast 2016 lisas 14, "Kaubad, toore, materjal ja teenused". Eelnevalt näidati seda kulu lisas 15,

"Mitmesugused tegevuskulud".

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena käsitletakse sularaha kassas, raha arvelduskontol, 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 väärtuspäeval 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.

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 
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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". 

Kontsernikonto on kajastatud nõudena, mitte rahana. 

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 2-5 aastat

Transpordivahendid 3-5 aastat

   Arvutid ja arvutisüsteemid      3-5 aastat

Ehitised 2-5 aastat

Muu põhivara 2-5 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.

Lähtudes oma olemusest amortiseerub immateriaalne põhivara järgmiselt:

    Immateriaalne põhivara          1-5 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

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
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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 (2014. aastal kehtis maksumäär 21/79)

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.

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.

Lisa 2 Raha
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Sularaha kassas 2 2

Arvelduskontod 39 36

Kokku raha 41 38
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Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud
(tuhandetes eurodes)

  Kokku

Aktsiad ja osad Fondiosakud Võlakirjad Muud

31.12.2014 108 0 115 223

Soetamine 71 10 0 81

Müük müügihinnas või

lunastamine
-26 0 0 -26

Kasum (kahjum) müügist

ja ümberhindlusest
9 0 -47 -38

31.12.2015 162 10 68 240

Soetamine 36 10 8 54

Müük müügihinnas või

lunastamine
-38 -38

Kasum (kahjum) müügist

ja ümberhindlusest
19 19

Muud 5 5

31.12.2016 179 10 18 73 280

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. 2016. aasta

lõpuks oli portfelli maht kasvanud 280 tuhande euroni.

Portfelli bilansiline väärtus on leitud aktsiate ja osakute turuhinna alusel bilansipäeva seisuga.



14

AS Äripäev 2016. a. majandusaasta aruanne

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2016 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa

nr
12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul

Nõuded ostjate vastu 810 810  

Ostjatelt

laekumata arved
816 816  

Ebatõenäoliselt

laekuvad

nõuded

-6 -6  

Muud nõuded 38 22 16  

Laenunõuded 38 22 16  

Ettemaksed 115 115  

Tulevaste

perioodide kulud
115 115  

Kontsernikonto nõue 3 095 3 095 18

Kokku nõuded ja

ettemaksed
4 058 4 042 16  

 

 31.12.2015 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa

nr
12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul

Nõuded ostjate vastu 894 894 0  

Ostjatelt

laekumata arved
901 901 0  

Ebatõenäoliselt

laekuvad

nõuded

-7 -7 0  

Nõuded seotud

osapoolte vastu
2 2 0 18

Muud nõuded 26 17 9  

Laenunõuded 26 17 9  

Viitlaekumised 0 0 0  

Ettemaksed 63 63 0  

Tulevaste

perioodide kulud
63 63 0  

Kontsernikonto nõue 3 199 3 199 0 18

Kokku nõuded ja

ettemaksed
4 184 4 175 9  

Kontsernikonto intressimäär on EONIA pankadevaheline üleöö intress, kuid mitte vähem kui 0%.
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Lisa 5 Varud
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Tooraine ja materjal 39 43

Valmistoodang 34 47

Kokku varud 73 90

2016.a. jooksul on maha kantud raamatuid summas 22 tuh. eurot

2015.a. jooksul on maha kantud raamatuid summas 17 tuh. eurot

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Maksuvõlg Maksuvõlg

Käibemaks 42 25

Üksikisiku tulumaks 139 136

Erisoodustuse tulumaks 4 4

Sotsiaalmaks 267 261

Kohustuslik kogumispension 16 15

Töötuskindlustusmaksed 18 17

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 486 458

Maksuvõlad on kajastatud ka lisas 10.
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Lisa 7 Materiaalsed põhivarad
(tuhandetes eurodes)

  Kokku

Ehitised  Masinad ja

seadmed

Muud

materiaalsed

põhivarad

Lõpetamata

projektid ja

ettemaksed
Transpordi-

vahendid

Arvutid ja

arvutisüsteemid

  

  

31.12.2015  

Soetusmaksumus 11 146 969 1 115 344 1 470

Akumuleeritud kulum -5 -65 -933 -998 -322 -1 325

Jääkmaksumus 6 81 36 117 22 145

  

Ostud ja parendused 6 6 2 48 56

Amortisatsioonikulu -4 -22 -17 -39 -15 -58

  

31.12.2016  

Soetusmaksumus 11 147 868 1 015 346 48 1 420

Akumuleeritud kulum -9 -88 -843 -931 -337 -1 277

Jääkmaksumus 2 59 25 84 9 48 143

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinnas

 2016 2015

Masinad ja seadmed 23

Transpordivahendid 23

Kokku 23
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Lisa 8 Immateriaalsed põhivarad
(tuhandetes eurodes)

  Kokku

Muud

immateriaalsed

põhivarad

Lõpetamata

projektid ja

ettemaksed

  

  

31.12.2015  

Soetusmaksumus 1 289 73 1 362

Akumuleeritud kulum -385 0 -385

Jääkmaksumus 904 73 977

  

Ostud ja parendused 108 108

Amortisatsioonikulu -479 -479

Ümberklassifitseerimised 73 -73 0

  

31.12.2016  

Soetusmaksumus 1 339 0 1 339

Akumuleeritud kulum -733 -733

Jääkmaksumus 606 0 606

Lisa 9 Kasutusrent
(tuhandetes eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

 2016 2015 Lisa nr

Kasutusrendikulu 343 357 15

* üürileping Pärnu mnt 105 büroo rentimiseks lõpptähtajaga 30.06.2017. Lepingut on otsustatud mitte pikendada. Piiranguid rendipinna

kasutamisel majandustegevuse teostamiseks ei ole.

Äripäev on sõlminud uue üürilepingu bürooruumide rentimiseks aadressil Vana-Lõuna tn 39. Üüriperioodi algus on 1. juuli 2017 ja lepingu

lõpptähtaeg 30. juuni 2027.

** kasutusrendil on 3 sõiduautot rendiperioodi lõpptähtajaga juuli 2018, märts 2020 ja juuli 2021.
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Lisa 10 Võlad ja ettemaksed
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 512 512  

Võlad töövõtjatele 415 415 11

Maksuvõlad 486 486 6

Muud võlad 91 91  

Muud viitvõlad 91 91  

Saadud ettemaksed 2 970 2 970  

Muud saadud ettemaksed 2 970 2 970  

Kokku võlad ja ettemaksed 4 474 4 474  

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 500 500  

Võlad töövõtjatele 435 435 11

Maksuvõlad 458 458 6

Muud võlad 75 75  

Muud viitvõlad 75 75  

Saadud ettemaksed 2 780 2 780  

Kokku võlad ja ettemaksed 4 248 4 248  

Saadud ettemaksed on tellijatelt laekunud ettemaksed ajakirjanduse tellimuste eest.

Lisa 11 Võlad töövõtjatele
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015 Lisa nr

Töötasude kohustis 298 290  

Puhkusetasude kohustis 78 71  

Aastaboonus 39 72

Kokku võlad töövõtjatele 415 433 10

Lisa 12 Aktsiakapital
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Aktsiakapital 100 100

Aktsiate arv (tk) 1 000 1 000

Aktsiate nimiväärtus 100 100

 

 

Kõik aktsiad on võrdse nimiväärtusega ja võrdset otsustusõigust omavad lihtaktsiad. 

2016.a maksti dividende 1 000 tuhat eurot, millega kaasnes tulumaks 250 tuhat eurot. 

2015.a maksti dividende 1 000 tuhat eurot, millega kaasnes tulumaks 250 tuhat eurot.
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Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2016.a. moodustas 619 tuhat eurot (31.12.2015: 1317 tuhat eurot).  

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel netodividendidena, on

124 tuhat 

eurot (31.12.2015: 263 tuhat eurot). Seega saaks maksimaalselt maksta dividendidena välja 495 tuhat eurot (31.12.2015: 1 054 tuhat eurot). 

Aktsiate nimiväärtus on tabelis eurodes. 

Lisa 13 Müügitulu
(tuhandetes eurodes)

 2016 2015

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes   

Müük Euroopa Liidu riikidele   

Eesti 13 985 13 843

Saksamaa 30 29

Soome 29 33

Läti 27 19

Leedu 25 48

Rootsi 21 17

Suurbritannia 4 4

Taani 3 2

Tšehhi 2 5

Poola 2 5

Iirimaa 2 0

Luksemburg 2 0

Austria 1 1

Slovakkia 1 0

Küpros 0 5

Belgia 0 5

Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku 14 134 14 016

Müük väljapoole Euroopa Liidu riike   

Šveits 0 2

Venemaa 0 2

Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku 0 4

Kokku müügitulu 14 134 14 020

Müügitulu tegevusalade lõikes   

Reklaamimüük 4 655 4 861

Tellimuste ja jaemüük 6 765 6 671

Osalustasud 2 593 2 380

Muu müügitulu 121 108

Kokku müügitulu 14 134 14 020
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Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused
(tuhandetes eurodes)

 2016 2015

Tooraine ja materjal 110 123

Konverentside korraldus 1 238 1 076

Trükikulu 975 963

Levikulu 582 485

Infoteenused 607 521

Andmeostud 118 30

Muud 51 124

Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused 3 681 3 322

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud
(tuhandetes eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Üür ja rent 343 356 9

Energia 70 79  

Elektrienergia 41 44  

Soojusenergia 19 20  

Kütus 10 15  

Mitmesugused bürookulud 331 359  

Lähetuskulud 34 38  

Koolituskulud 39 63  

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest 55 31  

Tarkvarakulu 865 675

Lepingulised tasud 521 581

Marketingikulu 259 219

Muud 412 443  

Kokku mitmesugused tegevuskulud 2 929 2 844  

Lisa 16 Tööjõukulud
(tuhandetes eurodes)

 2016 2015

Palgakulu 4 857 4 769

Sotsiaalmaksud 1 622 1 586

Kokku tööjõukulud 6 479 6 355

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 211 225
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Lisa 17 Muud finantstulud ja -kulud
(tuhandetes eurodes)

 2016 2015

Intressitulud 3 2

Muud finantstulud 40 17

Kokku muud finantstulud ja -kulud 43 19

Lisa 18 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

 31.12.2016 31.12.2015

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Emaettevõtja 0 10 0 11

Teised samasse

konsolideerimisgruppi kuuluvad

ettevõtjad

3 095 36 3 198 0

Ostud ja müügid

 2016 2015

Ostud Ostud Müügid

Emaettevõtja 67 159

Teised samasse

konsolideerimisgruppi kuuluvad

ettevõtjad

293 275 0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2016 2015

Arvestatud tasu 237 231

 

 

2016.a. 

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

Nõuded 

1) kontsernikonto 3 095 tuhat eurot 

Kohustused: 

1) litsentsitasud 36 tuhat eurot 

2) ostuarved 10 tuhat eurot 

 

Täiendav informatsioon nõuete ja kohustuste kohta lisa 4. 

Ostud: 

1) litsentsitasud 293 tuhat eurot 

2) arenduskulud 67 tuhat eurot
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2015.a. 

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

Nõuded 

1) müügiarved 2 tuhat eurot 

2) kontsernikonto 3 198 tuhat eurot 

Kohustused: 

1) litsentsitasud 0 eurot 

2) ostuarved 12 tuhat eurot 

Täiendav informatsioon nõuete ja kohustuste kohta lisa 4. 

Ostud: 

1) litsentsitasud 275 tuhat eurot 

2) arenduskulud 159 tuhat eurot

Lisa 19 Tingimuslikud kohustused ja varad

Maksuhalduril on õigus kontrollida ettevõtte maksuarvestust 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.
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

AS Äripäev aktsionärile

Arvamus

Meie arvates kajastab raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt AS Äripäev (Ettevõte) finantsseisundit seisuga 31. detsember 2016 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta

finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Meie poolt auditeeritud Ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne sisaldab:

• bilanssi seisuga 31. detsember 2016;

• 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 oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet 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.

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, mis sisaldub majandusaasta aruandes lisaks raamatupidamise aastaaruandele ja meie audiitori aruandele.

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 hea raamatupidamistavaga 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.

Eva Jansen-Diener /

Vandeaudiitor, litsents nr 501

Janno Hermanson

Vandeaudiitor, litsents nr 570

AS PricewaterhouseCoopers

Tegevusluba nr 6
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Audiitorite digitaalallkirjad
AS Äripäev (registrikood: 10145981) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt

allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

EVA JANSEN-DIENER Vandeaudiitor 04.05.2017

JANNO HERMANSON Vandeaudiitor 04.05.2017



Kasumi jaotamise ettepanek
(tuhandetes eurodes)

 
 31.12.2016

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 317

Aruandeaasta kasum (kahjum) 302

Kokku 619

Jaotamine  

Dividendideks 400

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale

jaotamist (katmist)
219

Kokku 619

Kasumi jaotamise otsus
(tuhandetes eurodes)

 
 31.12.2016

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 317

Aruandeaasta kasum (kahjum) 302

Kokku 619

Jaotamine  

Dividendideks 400

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale

jaotamist (katmist)
219

Kokku 619



Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes
Tegevusala EMTAK kood

Müügitulu

(EUR)
Müügitulu % Põhitegevusala

Ajalehtede kirjastamine 58131 6368000 45.05% Jah

Muu mujal liigitamata koolitus 85599 3012000 21.31% Ei

Ajakirjade jm perioodika kirjastamine 58141 2860000 20.23% Ei

Raamatukirjastamine 58111 1894000 13.40% Ei

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 6670195

Faks +372 6670165

E-posti aadress toomas.truuverk@aripaev.ee

E-posti aadress aripaev@aripaev.ee


