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TEGEVUSARUANNE 
 
 
2020. aasta jääb mällu koroona-aastana, mis oli kevadel täis suurt teadmatust ning hirmu, 
kuid aasta teises pooles juba ka kiiret kohandumist ja harjumist uue olukorraga.  
Ühelt poolt aitasid valitsuste poolt kehtestatud piirangud ja kiiresti turule toodud vaktsiinid 
olukorda majanduses ja inimeste peades stabiliseerida. Teisalt toetas keskpankade rahatrükk 
optimismi rahaturgudel ning aitas kergitada aasta teises pooles nii globaalsed kui ka meie 
kohaliku aktsiaturu uute rekordtasemeteni. 
 
Kui Eesti Rahandusministeerium prognoosis oma 2020. kevadises majandusprognoosis Eestile 
8% majanduslangust, siis tegelikkuses jäi see number -2,9% juurde, mis oli Euroopa üks 
madalamaid näitajaid.  
 
Pandeemia mõjutas majandust ebaühtlaselt, kõige suurema löögi sai piirangute 
kehtestamisest hotellide ja restoranide sektor.  
 
Koroona-aasta ei jätnud puutumata ka Äripäeva. 2020. aasta kevadel toimus reklaamturul 
tagasiminek ning alates liikumispiirangute kehtestamisest oli erikorrast tingituna väljakutsuvas 
olukorras meie koolitus- ja konverentside korraldamine. See tähendas nii sündmuste 
edasilükkamist kui ka kiiret kohandumist, et luua klientidele kõrge kvaliteedi ja 
kasutajakogemusega hübriid- ja online-sündmuseid. 
 
Lisaks koroona-aastale võib Äripäeva jaoks pidada eelmist aastat digitaliseerimisaastaks, mil 
tavaolukorra ajal aega nõudvad protsessid ja muutused tuli käiku viia kuudega. Lisaks 
sündmuste digitaliseerimisele oli rõhk teemaveebide tellitaval sisuloomel kui ka 
investeeringutel digiturundusse, mis aitas kokkuvõttes kaasa meie e-poe tuntusele ja klientide 
aktiivsusele. 
 
2020. aasta alguses avasime idufirmadele suunatud saidi (FoundMe) ning novembri uue 
palgainfot koondava teemaveebi palgauudised.ee. 
 
2020. aasta kokkuvõttes sai tõdetud, et koroonaperioodi sisenemine ning sealt väljatulemine 
lõppes Äripäeva jaoks hästi. Kui kevadel tehtud kriisiplaanis võtsime eesmärgiks lõpetada 
aasta plusspoolel, siis tegelikkuses kujunes kasumlikkus ja kasum sama enam vähem sama 
suureks kui aasta varem (1,32 miljonit vs. 1,42 miljonit eurot). 
Käibe poolelt lõpetasime oma kolmekümne esimese tegevusaasta 15,61 miljoni euro peal, 
jäädes aasta varasemale alla 6,3%. 
 
AS Äripäev töötajate keskmine arv 2020. aastal taandatuna täistööajale oli 197 (aasta varem 
228) ning töötasudena maksti koos maksudega välja 7,5 miljonit eurot (aasta varem 7,5 
miljonit eurot).  



 
Tarkvara arendusi tegime aastaga 0,7 miljoni euro eest. Suuremate investeeringutena 
panustasime veebisaitidesse, e-poodi, Infopanga arendusse. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tellimustulud 
 
Tugevat tuge pakkusid infotihedal koroona-aastal Äripäevale tellijad. Äripäeva tellimustulud 
kasvasid aastaga ligi kümnendiku võrra ning ulatusid ligi 3 miljoni euroni. 
 
Eelmise aasta arengud hoogustasid meie põhitoote digitaliseerimist ning alates 2020. aasta 
aprillis ilmub Äripäev paberikujul kord nädalas.   
Suur osa Äripäeva tellijaskonnast on olnud digiusku juba aastaid. Üle kolmandiku Äripäeva sisu 
tarbijatest on puhtalt digitellijad ning suurklientidel on keskmiselt iga pabertellimuse kõrvale 
võetud viis digitellimust. Puhtalt paberlehe tellijaid Äripäeval enam praktiliselt ei ole. 
 
Täiendava väärtuspakkumisena avas Äripäev eelmise aasta veebruarist kõigile oma tellijatele 
ligipääsu raadio podcastidele https://www.aripaev.ee/raadio. Lisaks on kõigil Äripäeva 
tellijatel võimalus jälgida Infopangas Eesti ettevõtete peamiseid finantsnäitajaid. 
https://infopank.ee/ 
 
Tarbijate vajadus kvaliteetse majandus- ja investeerimisinfo järele aitas aasta jooksul 
kasvatada Äripäeva tellijate arvu 12 300-lt 14 100 tellijani. 2021. aasta teises kvartalis oleme 
jõudnud meie jaoks väga olulise verstaposti ehk 15 000 tellija joone vahetusse lähedusse. 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Käive 8446 10238 11713 12907 14020 14134 14516 15262 16666 15610
Ärikasum 402 896 1088 1314 1189 509 860 704 1418 1323
rentaablus 4,8% 8,8% 9,3% 10,2% 8,5% 3,6% 5,9% 4,6% 8,5% 8,5%
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Tänud viimase kümnendi suurimale tellijate arvule suutis Äripäev 2020. aastal katta oma 
tellimustuludega ära kõik otsesed väljaande tootmis- ja toimetamiskulud.  See on ajaloos 
esmakordne ja märgilise tähtsusega, kuna varasemalt on toode olnud kasumlik vaid koos 
reklaamtuludega. 
 
Lisaks Äripäevale nägime eelmisel aastal väga korraliku huvi kasvu ka teemaveebide tellijate 
osas, mille arv kasvas viielt tuhandelt ligi kuue tuhandeni ning on väga tugeva hooga jätkunud 
ka 2021. aastal. 
 
Kui 2020. aasta alguses pakkusime tellitavat sektoripõhist majandusinfot kuues erinevas 
sektoris, siis detsembri lõpuks olid digitaalsete tellimustega kaetud juba neliteist erinevat 
sektorit (aasta jooksul avasid tellijate jaoks oma teemasaidi Kaubandus, IT Uudised, 
Põllumajandusuudised, Tööstusuudised, Metsmajandusuudised, Kinnisvarauudised, 
Palgauudised). 
 
Äripäeva ja teemaveebide preemiumsisuga sarnaseid trende nägime ka venekeelsele 
sihtrühmale suunatud Delovõje Vedomosti osas. 
 
Eraajakirjad jätkasid eelmisel aastal Eesti lugejate lemmikutena.  
2020. aasta Eesti Lugejauuringu (ELU) andmeil olid kolme loetuima ajakirja hulgas taas Imeline 
Teadus ja Imeline Ajalugu. Meie kolmas ajakiri National Geographic hoidis viiendat kohta. 
Eelmise aasta jaanuaris alustasime Investor Toomase ajakirja väljaandmist, mis on 
investeerimishuviliste poolt hästi välja võetud, mistõttu kvartaalselt ilmunud ajakiri näeb sel 
aastal ilmavalgust juba kuuel korral aastas. 
 
Hästi on lugejate poolt vastu võetud ka ajakirjade kõrval välja tulnud eriajakirjad, mida 
eelmisel aastal ilmus tihedamalt kui kord kuus (nt. National Geographicu erinumber 
Taimedega terveks, Imelise Ajaloo erinumbrid „1941“ ja „1944“). 
 
Digitaliseerimisega käib kaasas ka teabevara, kus lisaks tekstilisele sisule pakume tellijatele 
juurde temaatiliselt sisu sisu audio-, videode kui ka allalaaditavate failide näol. 
 
 
Reklaam 
 
Kui koroonaajastu alguses oli kartus, et seoses majanduskliima kiire jahenemisega võib aasta 
lõikes pool reklaamtulust ära kukkuda, siis tegelikkuses jäid kevadel kui kõige 
ebamäärasematel kuudel langusnumbrid 30-40% juurde. Suvi ning viirusega „kohandumine“ 
taastas aga paljudes sektorites kiirelt koroonaeelse olukorra, mille tulemusena nägime aasta 
lõpus juba aasta varasemaga võrreldavaid reklaamimüügi numbreid. 
 
2020. aasta kokkuvõttes jäi Äripäeva reklaamkäibeks ligi 3 miljonit eurot, mida oli 17% vähem 
kui aasta eest, kuid mis oli omakorda parem 2018. aastast. 
 
Tänu laiale kanalite ja toodete valikutele oli meil keeruliselt reklaamaastal portfellis ka 
tugevaid kasvajaid. Eraldi tooks välja raadio https://www.aripaev.ee/raadio , mille 



reklaamkäive kasvas aastaga veerandi võrra ning mis andis eelmisel aastal kuuendiku Äripäeva 
reklaamtuludest. 
Teemaveebide poolepealt paistis silma meditsiinisegment, kus lennukat kasvu näitas 
patsientidele suuantud Virtuaalkliinik https://www.virtuaalkliinik.ee/. 
Tugevat platvormi aitasid hoida täiendavad reklaamlahenduste eriprojektid, sisuturundus kui 
ka pikaajaliste partneriga sõlmitud koostöölepingud.  
 
 
 
Sündmused 
 
Erinevate liikumis- ja kogunemispiirangute tõttu oli 2020. aasta kõige väljakutsuvam meie 
sündmuste korraldamise meeskonnale.  Kiirelt kohanenud koolitus- ja konverentsitiimid 
leidsid aga uues olukorras kiire lahenduse veebi- ja hübriidsündmustes, mille arengus ja 
kvaliteedis toimus eelmisel aastal kiire hüpe. 
 
Seoses Covid-19 levikuga muutis Äripäev enamus suuremaid sündmusi 
hübriidkonverentsideks, kus klientidel tekkis täiendav võimalus osaleda konverentsidel ka üle 
veebi. Osa sündmuseid liikus eriolukorrast tingituna täiesti veebi. Suurematest 
veebikonverentsidest tooks välja möödunud aasta mais toimunud Coachingu konverentsi 
„Elluviimine“ ning juba 2021. aasta algusse langenud investor Toomase konverentsi. 
 
Vaid veebis toimuvate webinaride arv kasvas meil enam kui poolteist korda ning küündis 
paarisajani. Eriti populaarne oli webinaride korraldamine meditsiinipersonali, investorite ja 
raamatupidajate hulgas. 
Oleme rahul, et kuigi osa konverentse tuli meil kevadest sügisesse liigutada ei jäänud meil ära 
ühtegi suuremat ega olulisemat konverentsi ning aasta kokkuvõttes jäi konverentside 
tooteüksuse käibelangus 16% sisse. 
Kuid tooteportfelli hulgas oli ka tugevaid tõusjaid. Eriti võiks esile tuua meditsiinisektorile 
suunatud sündmused, mida jagus aastasse ligi poolesaja ringis ning mis tegid eelmisel aastal 
võimsa tõusu. 
Suurimatest konverentsidest toimusid eelmisel aastal Pärnu Juhtimiskonverents, Password, 
Äriplaan ning Äripäeva ja Investeerimisklubi koostöös veetav „Investeerimisfestival“. 
 
Alates 2020. aasta sügisest on kõik Äripäeva suured konverentsid täiendavalt digitaalsed, mis 
avab võimalused neile, kel pole füüsiliselt võimalik konverentsile tulla või kes hindab 
mugavust osaleda konverentsidel üle veebi. 
 
Koolituste poole peal kehtisid sarnased trendid konverentsidega. Osa koolitusi liikus veebi, 
kalendris toimus üksjagu muutusi, kuid samas toimus ka palju koolitusi edukalt ka nn. 
traditsioonilisel kujul ning klassides.  
Siiski oli aasta jooksul Covid-19 ja regulatsioonide tõttu niipalju määramatust, et me 
kaotasime koolituste käibes kokkuvõttes ligi kolmandiku.  
Hoolimata sellest toimus Akadeemial ja IT Koolitusel aasta jooksul kokku üle kolmesaja 
koolituse ehk koolitusi jagus pea igasse päeva. 
 



Hoolimata uuest koroonalainest on 2021. aastal näha koolituste turul julgemaid märke ja 
taastumist. Sama käib ka konverentside kohta, kus klientide aktiivsuse kasv ja soov 
konverentsidel osaleda on märgatavalt kasvanud. 
 
 
 
 
Raamatud 
 
Äripäeva raamatuklubi eelmise aasta 14% käibekasv tõestas, et eestlased on endiselt tugevat 
raamatuusku ning kinnitas ka meie klubi häid raamatuvalikuid. 
2020. aasta augustis alustasime oma ajaloo-, investori ja juhtimisklubi kõrval neljandaga 
raamatuklubiga, milleks on terviseteadlikele inimestele suunatud raamatud.  
Aasta kolm suurimat hitti olid „Kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse“, „Sapiens“ ning 
„Metsavennad“. Uue raamatuklubi suurimaks hitiks sai „Stressijuhtimise käsiraamat. Praktiline 
juhend, kuidas olla rahulik.“ 
 
Kokku müüsime aasta jooksul 243 paberraamatut ja 101 e-raamatut. Digiraamatute käibe 
osakaal püsis 3-4% vahel. 
 
Infopank 
 
Äri- ja finantsinformatsiooni koondava Infopanga (infopank.ee/) jätkas eelmisel aastal 18% 
kasvu ning suutis üksuse lõikes püsida kasumis.  
Traditsiooniliste kuupakettide kõrval on populaarsust võitnud kvartaalsed 
konkurentsiraportid, kus meil on raportitega hõlmatud enam  kui 30 sektorti kohta alates 
programmeerimisest lõpetades taime- ja loomakasvatusega.  
Infopanga kõrvale tekkis aasta jooksul lisateenus Fakturino, mis aitab kokku viia 
laenuklientidel leida enda jaoks soodsaim finantsettevõte.  
 
 
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.  
  
 
 
 Peamised suhtarvud  
  
  
 

 
 
 

miljonit eurot 2018 2019 2020
Müügitulu 15,26 16,67 15,61
Maksude eelne puhaskasum 0,71 1,48 1,37
Maksude eelse puhaskasumi rentaablus 4,7% 8,9% 8,8% maksude eelne puhaskasum/müügitulu 
Müügitulu kasv 5,2% 9,2% -6,4% (müügitulu/müügitulu aasta tagasi) -1
Varade rentaablus (ROA) 9,90% 20,80% 17,00% puhaskasum/varad
Omakapitali rentaablus (ROE) 56,00% 77,20% 44,10% puhaskasum/omakapital
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AS Äripäev 2020. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 5 887 4 038 2

Finantsinvesteeringud 393 348 3

Nõuded ja ettemaksed 968 1 055 4

Varud 196 123  

Kokku käibevarad 7 444 5 564  

Põhivarad    

Finantsinvesteeringud 2 2  

Nõuded ja ettemaksed 3 4 4

Materiaalsed põhivarad 409 518 6

Immateriaalsed põhivarad 195 380 7

Kokku põhivarad 609 904  

Kokku varad 8 053 6 468  

Kohustised ja omakapital    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 4 943 4 728 9

Kokku lühiajalised kohustised 4 943 4 728  

Kokku kohustised 4 943 4 728  

Omakapital    

Aktsiakapital nimiväärtuses 100 100 12

Kohustuslik reservkapital 10 10  

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 1 630 287  

Aruandeaasta kasum (kahjum) 1 370 1 343  

Kokku omakapital 3 110 1 740  

Kokku kohustised ja omakapital 8 053 6 468  
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AS Äripäev 2020. a. majandusaasta aruanne

Kasumiaruanne
(tuhandetes eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Müügitulu 15 610 16 666 13

Muud äritulud 197 39  

Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivarade

valmistamisel
0 6  

Kaubad, toore, materjal ja teenused -3 724 -4 254 14

Mitmesugused tegevuskulud -2 775 -3 097 15

Tööjõukulud -7 518 -7 526 16

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -328 -360 6,7

Muud ärikulud -139 -56  

Ärikasum (kahjum) 1 323 1 418  

Muud finantstulud ja -kulud 47 58  

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 1 370 1 476  

Tulumaks 0 -133  

Aruandeaasta kasum (kahjum) 1 370 1 343  
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AS Äripäev 2020. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(tuhandetes eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Rahavood äritegevusest    

Ärikasum (kahjum) 1 323 1 418  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 328 360 6,7

Kasum (kahjum) põhivarade müügist -8 -20  

Kokku korrigeerimised 320 340  

Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 97 -15 4

Varude muutus -73 -30  

Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 215 107 9

Makstud ettevõtte tulumaks 0 -25  

Kokku rahavood äritegevusest 1 882 1 795  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-36 -145 6,7

Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

müügist
10 20 6

Antud laenud -30 -18  

Antud laenude tagasimaksed 21 15  

Laekunud intressid 2 2  

Muud väljamaksed investeerimistegevusest 0 -106  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -33 -232  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Makstud dividendid 0 -600  

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 0 -600 11

Kokku rahavood 1 849 963  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 4 038 3 075 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 1 849 963  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 5 887 4 038 2
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AS Äripäev 2020. a. majandusaasta aruanne

Omakapitali muutuste aruanne
(tuhandetes eurodes)

  Kokku

Aktsiakapital

nimiväärtuses

Kohustuslik

reservkapital

Jaotamata kasum

(kahjum)

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

Aruandeaasta kasum

(kahjum)
0 0 1 370 1 370

31.12.2020 100 10 3 000 3 110
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AS Äripäev 2020. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS Äripäev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ning see kajastab asjakohast

ja tõepäraselt esitatud informatsiooni raamatupidamiskohustuslase finantsseisundi ja -tulemuse ning rahavoo kohta. Eesti

finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud

finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida

täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, kui

arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti.

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

2019. aasta võrdlusandmetes on korrigeeritud bilansis nõuded ja ettemakseid ning võlad ja ettemaksed 92 tuh euro ulatuses seoses

informatsiooni esitusviisi muutusega.

Raha

Raha ja selle lähenditena käsitletakse sularaha kassas, raha arvelduskontol (sh raha kontsernikontol) ja nõudmiseni deposiite. Kontsernikonto

kasutamise tingimused võimaldavad raha kasutamist lühiajalises perspektiivis. 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. 

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa

Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja –kohustised (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

kohustised, 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.
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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.

Ettemaksed

Ettemaksete all kajastatakse erinevaid perioodi kulusid, mille realiseeriumise tähtaeg saabub tulevikus.

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 realiseerimisväärtus. 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 

 

Materiaalseks põhivaraks loetakse enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 

1300 eurot. 

 

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad 

maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset 

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

langusest tulenevad allahindlused. 

 

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et saab varaobjektiga seotud tulevast 

majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulusid kajastatakse kuluna 

nende toimumise momendil. 

 

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need 

komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid. 

 

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt 

selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse 

ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. 

 

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui 

lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust või vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest. Igal aruandekuupäeval hinnatakse 

kasutatavate amortisatsiooni- määrade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust. 

 

Materiaalse põhivara kajastamine lõpetatakse vara võõrandamise korral või olukorras, kus vara kasutamisest või müügist ei eeldata 

enam majanduslikku kasu. Kasum või kahjum, mis on tekkinud materiaalse põhivara kajastamise lõpetamisest, kajastatakse 

kasumiaruandes muude äritulude või muude ärikulude real.
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Immateriaalne põhivara 

 

Immateriaalse põhivara arvelevõtmise piirmääraks on 25 000 eurot. 

 

Immateriaalset vara (arenguväljaminekud, patendid, litsentsid, kaubamärgid, tarkvara) kajastatakse bilansis siis, kui vara on ettevõtte

poolt kontrollitav, tema kasutamisest saadakse tulevikus majanduslikku kasu ning vara soetusmaksumus on usaldusväärselt mõõdetav.

Omandatud immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega

seotud kulutustest. Arvele võtmise järel kajastatakse immateriaalset vara selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud

akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Masinad ja seadmed 2-7

Transpordivahendid 3-7

Arvutid ja arvutisüsteemid 3-7

Ehitised 2-7

Muu põhivara 2-7

Immateriaalne põhivara 1-7

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 kahjumi 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.

Ettevõte kui rentnik

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

miinimumrendimaksete nüüdisväärtuses juhul, kui see on madalam. Rendimaksed jagatakse finantskuluks (intressikulu) ja

rendikohustise jääkväärtuse vähendamiseks selliselt, et intressimäär oleks igal ajahetkel sama. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi

jooksul lineaarselt rendileandja poolt tuluna ning rentniku poolt kuluna.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, ning muud lühiajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele 

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

soetusmaksumuse meetodil. 

 

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi 

kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.  

 

Finantskohustis 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 aruandekuupäeva.  

 

Laenukohustisi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva,
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kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustisi, mida laenuandjal oli õigus

bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu. 

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldis kajastatakse juhul, kui ettevõttel lasub enne aruandekuupäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või

faktiline kohustus ja kohustuse realiseerumine on tõenäoline. 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 kohustise rahuldamiseks või üleandmiseks kolmandale osapoolele.

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

võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata, on avalikustatud aastaaruande lisades tingimuslike kohustistena.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu

kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu

on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes

valmidusastme meetodist.

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 vahet 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 kohustisena 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 kohustis 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 -kohustisi. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustist,

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

dividendidena väljamaksmisel, on esitatud aastaaruande lisades.

Seotud osapooled

Äripäev AS aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

a. omanikke (emaettevõte ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud)); 

b. teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h emaettevõtte teised tütarettevõtted); 

c. tegev- ja kõrgemat juhtkonda; d. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid

ettevõtteid.
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Lisa 2 Raha
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Sularaha kassas 5 1

Arvelduskontod 5 881 3 981

Raha teel 1 56

Kokku raha 5 887 4 038

Kontsernikonto 5 646 tuhat eurot (2019: 3 661 tuhat eurot). Täiendav informatsioon avalikustatud lisas 17.

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud
(tuhandetes eurodes)

  Kokku

Aktsiad ja osad Fondiosakud Võlakirjad Muud

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

Soetamine 21 0 6 0 27

Müük müügihinnas või

lunastamine
-16 0 -10 0 -26

Kasum (kahjum) müügist

ja ümberhindlusest
43 -1 1 0 43

Muud 0 0 0 1 1

31.12.2020 288 13 37 55 393

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

raamides Äripäeva börsitoimetuse analüütikud investeerisid 1. jaanuaril 2002.a miljon Eesti krooni (64 tuhat eurot) aktsiaturgudele. 2020.a

lõpuks on portfelli maht kasvanud 393 tuhande euroni.

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

 31.12.2020 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul

Nõuded ostjate vastu 882 882 0

Ostjatelt

laekumata arved
891 891 0

Ebatõenäoliselt

laekuvad nõuded
-9 -9 0

Muud nõuded 20 17 3

Laenunõuded 20 17 3

Ettemaksed 69 69 0

Tulevaste

perioodide kulud
69 69 0

Kokku nõuded ja

ettemaksed
971 968 3

 

 31.12.2019 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul

Nõuded ostjate vastu 935 935 0

Ostjatelt

laekumata arved
940 940 0

Ebatõenäoliselt

laekuvad nõuded
-5 -5 0

Muud nõuded 11 7 4

Laenunõuded 11 7 4

Ettemaksed 113 113 0

Tulevaste

perioodide kulud
113 113 0

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 059 1 055 4

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Maksuvõlg Maksuvõlg

Käibemaks 68 85

Üksikisiku tulumaks 195 169

Erisoodustuse tulumaks 3 113

Sotsiaalmaks 346 313

Kohustuslik kogumispension 19 17

Töötuskindlustusmaksed 23 21

Intress 0 9

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 654 727
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Võimalikud tulumaksukohustised on kajastatud lisas 11. Maksuhalduril on õigus kontrollida ettevõtte maksuaarvestust kuni 5 aasta jooksul

maksudeklaratsiooni esitamise tähtajast ning vigade tuvastamisel määrata täiendav maksusumma, intressid ning trahv. 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

  

  

31.12.2019  

Soetusmaksumus 232 58 192 250 559 1 041

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

Jääkmaksumus 150 7 50 57 311 518

  

Ostud ja parendused 0 0 24 24 4 28

Amortisatsioonikulu -34 -4 -15 -19 -82 -135

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

  

31.12.2020  

Soetusmaksumus 232 27 201 228 517 977

Akumuleeritud kulum -116 -26 -142 -168 -284 -568

Jääkmaksumus 116 1 59 60 233 409

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinnas

 2020 2019

Masinad ja seadmed 10 20

Transpordivahendid 10 20

Kokku 10 20
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Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad
(tuhandetes eurodes)

  Kokku

Muud

immateriaalsed

põhivarad

  

  

31.12.2019  

Soetusmaksumus 1 124 1 124

Akumuleeritud kulum -744 -744

Jääkmaksumus 380 380

  

Ostud ja parendused 8 8

Amortisatsioonikulu -193 -193

  

31.12.2020  

Soetusmaksumus 1 119 1 119

Akumuleeritud kulum -924 -924

Jääkmaksumus 195 195

Muud immateriaalsed põhivarad sisaldavad veebiplatvorme.

Lisa 8 Kasutusrent
(tuhandetes eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

 2020 2019 Lisa nr

Kasutusrendikulu 523 472 15
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Lisa 9 Võlad ja ettemaksed
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 418 418  

Võlad töövõtjatele 592 592 10

Maksuvõlad 654 654 5

Saadud ettemaksed 3 279 3 279  

Tulevaste perioodide tulud 3 279 3 279  

Kokku võlad ja ettemaksed 4 943 4 943  

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 404 404  

Võlad töövõtjatele 481 481 10

Maksuvõlad 727 727 5

Saadud ettemaksed 3 116 3 116  

Tulevaste perioodide tulud 3 116 3 116  

Kokku võlad ja ettemaksed 4 728 4 728  

Lisa 10 Võlad töövõtjatele
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Töötasude kohustis 456 362

Puhkusetasude kohustis 136 119

Kokku võlad töövõtjatele 592 481

Lisa 11 Tingimuslikud kohustised ja varad
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Tingimuslikud kohustised   

Võimalikud dividendid 2 428 1 319

Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt 572 311

Kokku tingimuslikud kohustised 3 000 1 630

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

2020.a dividende ei makstud.
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Lisa 12 Aktsiakapital
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Aktsiakapital 100 100

Aktsiate arv (tk) 1 000 1 000

Aktsiate nimiväärtus 100 100

Kõik aktsiad on võrdse nimiväärtusega ja võrdset otsustusõigust omavad lihtaktsiad.

Lisa 13 Müügitulu
(tuhandetes eurodes)

 2020 2019

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes   

Müük Euroopa Liidu riikidele   

Eesti 15 399 16 400

Taani 80 142

Soome 39 21

Leedu 27 35

Saksamaa 22 25

Läti 15 9

Rootsi 13 16

Poola 6 5

Suurbritannia 3 6

Tšehhi 2 3

Belgia 2 0

Müük Euroopa Liidu riikidele, muud 2 1

Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku 15 610 16 663

Müük väljapoole Euroopa Liidu riike   

Venemaa 0 3

Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku 0 3

Kokku müügitulu 15 610 16 666

Müügitulu tegevusalade lõikes   

Tellimuste ja jaemüük 8 492 7 730

Reklaamimüük 3 418 4 153

Osalustasud 3 379 4 392

Muu müügitulu 321 391

Kokku müügitulu 15 610 16 666

Seoses Covid-19 levikuga oli koolituste ja konverentside korraldamine aasta jooksul mitmeid kordi (osaliselt) piiratud ning see avaldas mõju

osalustasude müügitulule.
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Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused
(tuhandetes eurodes)

 2020 2019

Tooraine ja materjal 50 86

Konverentside korraldus 1 733 2 116

Trükikulu 647 672

Infoteenused 759 734

Levikulu 406 509

Andmeostud 129 124

Muud 0 13

Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused 3 724 4 254

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud
(tuhandetes eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Üür ja rent 523 472 8

Energia 42 61  

Elektrienergia 19 23  

Soojusenergia 17 24  

Kütus 6 14  

Mitmesugused bürookulud 320 335  

Lähetuskulud 11 33  

Koolituskulud 8 84  

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest 14 32  

Tarkvarakulu 678 831

Lepingulised tasud 603 670

Turunduskulu 257 224

Muud 319 355  

Kokku mitmesugused tegevuskulud 2 775 3 097  

Lisa 16 Tööjõukulud
(tuhandetes eurodes)

 2020 2019

Palgakulu 5 672 5 648

Sotsiaalmaksud 1 846 1 878

Kokku tööjõukulud 7 518 7 526

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 197 228

Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:   

Töölepingu alusel töötav isik 195 226

Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige 2 2
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Seoses Covid-19 levikuga langesid 2020.a kevadel ärimahud, mis mõjutas ka Äripäeva töötajaskonda. Valitsuse COVID-19 toetuste raames

hüvitati 2020.a aastal Äripäevale Töötukassa töötasu hüvitisi 174 tuhande euro ulatuses.

2021. aastasse sisenedes oleme koos uute äridega taas töötajate värbamisfaasis.

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 AB

Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud Rootsi

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2020 31.12.2019

Kohustised Kohustised

Teised samasse

konsolideerimisgruppi

kuuluvad ettevõtjad

93 98

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

 2020 2019

Kaupade ja teenuste

ostud

Kaupade ja teenuste

ostud

Teised samasse

konsolideerimisgruppi

kuuluvad ettevõtjad

257 247

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2020 2019

Arvestatud tasu 273 239

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

Kohustised:

Litsentsitasud 93 tuhat eurot (2019: 98 tuhat eurot)

Kaupade ja teenuste ostud:

Litsentsitasud 257 tuhat eurot (2019: 247 tuhat eurot)

Seotud osapoolte vastu olevate nõuete osas ei ole 2020. aastal nii nagu ka 2019. aastal moodustatud allahindluseid.

Kontsernikonto vahendeid haldab Bonnier AB tütarettevõte ja Äripäev AS sõsarettevõte Bonnier Finance AB. Täiendav informatsioon

avalikustatud lisas 2.
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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 2020 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta

finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Mida me auditeerisime

Ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne sisaldab:

• bilanssi seisuga 31. detsember 2020;

• 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 rahvusvahelise eetikakoodeksiga (sealhulgas

rahvusvahelised sõltumatuse standardid) (IESBA koodeks). Oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt IESBA koodeksile.

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.

Verner Uibo

Vandeaudiitor, litsents nr 568

Maria Kangur

Vandeaudiitor, litsents nr 629

AS PricewaterhouseCoopers

Tegevusluba nr 6

Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn

07. mai 2021

Tallinn, Eesti
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Kasumi jaotamise ettepanek
(tuhandetes eurodes)

 
 31.12.2020

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 1 630

Aruandeaasta kasum (kahjum) 1 370

Kokku 3 000

Jaotamine  

Dividendideks 2 400

muud muutused omakapitalis

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale

jaotamist (katmist)
600

Kokku 3 000

Kasumi jaotamise otsus
(tuhandetes eurodes)

 
 31.12.2020

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 1 630

Aruandeaasta kasum (kahjum) 1 370

Kokku 3 000

Jaotamine  

Dividendideks 2 400

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale

jaotamist (katmist)
600

Kokku 3 000



Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes
Tegevusala EMTAK kood

Müügitulu

(EUR)
Müügitulu % Põhitegevusala

Ajalehtede kirjastamine 58131 6347000 40.66% Jah

Muu mujal liigitamata koolitus 85599 3888000 24.91% Ei

Ajakirjade jm perioodika kirjastamine 58141 2608000 16.71% Ei

Raamatukirjastamine 58111 1838000 11.77% Ei

Mujal liigitamata infoalane tegevus 63991 929000 5.95% Ei

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 6670195

Faks +372 6670165

E-posti aadress firma@aripaev.ee


