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vastavalt rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditele, nagu need on võetud vastu Euroopa Liidu poolt 
ning sisaldab peamiste riskide ja ebakindluste kirjeldust.   
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JUHATUSE ESIMEHE AVALDUS 

2014. aasta osutus kontsernile väga edukaks. Aastataguse ajaga võrreldes kasvatasime kontserni 
konsolideeritud EBITDA-d 22% võrra ehk pea 9 miljoni euroni. Konsolideeritud puhaskasum kasvas 30% ja 
ulatus 4,6 miljoni euroni. EBITDA marginaal küündis 14,5%-ni. Tegelik tulemus ületas ka eelarvestatud  
EBITDA-d ja puhaskasumit, mis olid prognoositud üsna ettevaatlikult vastavalt 8 miljonit eurot ja 3,8 
miljonit eurot. 
 

Nimetatud numbrid kajastavad kõiki meie ühisettevõtteid (AS SL Õhtuleht, AS Ajakirjade Kirjastus ja AS 
Express Post) rida-realt 50% konsolideerituna. Uute rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite 
(IFRS) kohaselt tuleb 50% ühisettevõtteid alates 2014. aastast kajastada konsolideeritud aruannetes 
kapitaliosaluse meetodil. Nimetatud arvestuspõhimõtte muudatus ei muuda puhaskasumit, kuid selle 
tulemusena on kontserni 12 kuu müügitulud ligi 8,6 miljonit eurot ja EBITDA ligi 1,0 miljonit eurot 
väiksemad. Oma igakuistes kokkuvõtetes jälgib juhtkond kontserni tulemust jätkates ühisettevõtete 
proportsionaalset konsolideerimist ning samuti on sätestatud sündikaatlaenulepingus mõnede suhtarvude 
jälgimine võttes arvesse proportsionaalset konsolideerimist. Selguse huvides on tegevusaruandes välja toodud 
kaks komplekti näitajaid: üks, kus ühisettevõtted on konsolideeritud rida-realt ning teine, kus ühisettevõtted 
on kajastatud kapitaliosaluse meetodil ning nende tulemus kajastub ühe reana finantstuludes. 
Raamatupidamise aruande Lisas 2 on välja toodud detailsemalt iga ühisettevõtte mõju vastavatele 
kasumiaruande- ja bilansiridadele.  

Raamatupidamise kasumiaruandes kajastub finantstuluna AS Ajakirjade Kirjastus ja AS SL Õhtuleht aktsiate 
omandamisest AS-lt Eesti Meedia, nende müümisest OÜ-le Suits Meedia ja hilisemast reorganiseerimisest 
tekkinud kasum summas 1,9 miljonit eurot. Sisuliselt realiseeriti ühisettevõtted AS-ga Eesti Meedia ning 
omandati uued ühisettevõtted OÜ-ga Suits Meedia. Lisaks kajastuvad tehingute tulemusena nii ühisettevõtete 
enda kui ka kontserni bilansis (kus ühisettevõtted on 50% konsolideeritud) ühisettevõtetes olevad 
kaubamärgid ning firmaväärtused nende õiglases väärtuses, mis varasemalt bilansis ei kajastunud. 
Kasumiaruandes kajastatud täiendavalt nende kaubamärkide ja muude varade amortisatsioonikulu, mis 
vähendab puhaskasumit.  

Lisaks eelpool toodule mõjutas viimase kvartali puhaskasumit Delfi Lätiga seotud firmaväärtuse allahindlus 
summas 1,4 miljonit eurot, mida põhjustas ühelt poolt 2014. aasta esimeses pooles vastu võetud otsus 
investeerida Delfi Läti toimetuse tugevdamisse ning sellest tulenev mõju ettevõtte majandustulemustele ning 
teiselt poolt jahenev majanduskeskkond, mida põhjustasid eelkõige sündmused Ukrainas.  

Kontserni finantsvõimekus paranes aastaga märgatavalt. Kontserni koguvõla suhe EBITDA-sse 
(ühisettevõtted 50% proportsionaalselt konsolideeritud) langes aasta lõpuks 2,57-ni ning võlateeninduse 
kordaja tõusis 1,90-ni. Meie bilanss annab meile täna võimaluse vaadata väga agressiivselt ringi uute 
investeerimisvõimaluste poole. 

Meedia segmendi tulemus (EBITDA) koos 50% ühisettevõtetega kasvas eelmise aastaga võrreldes 44%, 
moodustades 4,0 miljonit eurot. Alates III kvartalist, mil Leedu ajakirjade kirjastaja UAB Ekspress Leidyba 
ühendati Delfi Leeduga, ei eralda me enam online meedia ja perioodiliste väljaannete segmentte, vaid räägime 
ainult ühest meediasegmendist, kus on esindatud nii online kui ka trükimeedia. Endiselt näitame eraldi Delfi 
Leedu online käivet.  

Meedia segmendis näitas kõige suuremat kasvu Delfi Eesti, kasvatades oma EBITDA tulemust võrreldes 
eelmise aastaga 98% ehk 0,6 miljoni euroni. Delfi Eesti heade majandustulemuste taga on toimetuse 
suurepärane töö portaali kasutajaskonna kasvatamise osas, mis on andnud reklaamimüügi meeskonnale 
võimaluse kasvatada käivet turu keskmisest kasvust kiiremini. Oluline osa käibe kasvatamisel on olnud ka uute 
toodete, eeskätt teemaportaalide ning videolahenduste kiirel arengul.  
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Delfi Läti kaotas küll aasta kokkuvõttes EBITDA-s 32% võrreldes eelmise aastaga, kuid teenis sellegipoolest 
0,1 miljonit eurot kasumit. Läti turu konkurentsiolukord on kõigist kolmest Balti riigist kõige pingelisem. 
Konkurentide poolt turuosa kasvatamise nimel tehtud ostud on sisuliselt võrdsustanud kolme suurema 
portaali kasutajaskonna Lätis, kuigi Delfi on endiselt riigi suurim uudisportaal ning sügisel paari kuu jooksul 
kandis ka riigi suurima internetikeskkonna tiitlit. Tihedas konkurentsisituatsioonis otsustasime turuosa ostu 
asemel investeerida meie enda toote arengusse, suurendades toimetuse kulusid ning avades uusi 
teemaportaale, mistõttu olid Delfi Läti organisatsiooni kulud 2014.aasta suuremad, kui olime aasta algul 
plaaninud.  

Delfi Leedu EBITDA kasvas aastaga 23% jõudes 1,3 miljoni euroni. Delfi Leedu majandustulemust mõjutas 
kõige enam liitumine kontserni senise kohaliku ajakirjade kirjastaja Ekspress Leidyba’ga, mille tulemusena 
õnnestus meil optimeerida organisatsiooni struktuuri ja samas luua võimalused online ja trükireklaami 
paremaks koosmüümiseks. 

Ka kirjastajale oli see hea aasta. Kuigi reklaamitulud olid valdavalt langustrendis, suudeti tellijatulusid 
kasvatada. Eesti Ekspressi, Eesti Päevalehe ning Maalehe kirjastaja AS Eesti Ajalehed kasvatas oma tulemust 
46%, teenides 0,5 miljonit eurot EBITDA-d. Tulemusele aitasid aasta jooksul kaasa nii lastefilmide sari, mida 
tehti koostöös grupi raamatukirjastusettevõttega Hea Lugu kui ka kriminaalromaanide sari, mida tehti 
koostöös kirjastusega Varrak. Positiivselt üllatas meie raamatukirjastusettevõte Hea Lugu, kes teenis aasta 
kokkuvõttes 0,1 miljonit eurot kasumit, mis on võrreldes eelmise aastaga 71% parem tulemus. Aasta heale 
tulemusele aitasid kaasa nii lastefilmide sari I poolaastal kui ka mitu väga menukat raamatut.  

AS SL Õhtuleht kasvatas aastaga oma EBITDA-d 61% 0,7 miljoni euroni. AS Ajakirjade Kirjastus kasvatas 
samuti oma EBITDA-d, mis tõusis 49% ja ulatus aasta lõpuks 0,5 miljoni euroni. Nii AS-i SL Õhtuleht kui 
AS-i Ajakirjade Kirjastus tulemust mõjutasid positiivselt vähenenud trükikulud seoses uute trükilepingute 
sõlmimisega AS-ga Kroonpress ja AS-ga Printall. Ajakirjanduse ja reklaami kojukande ettevõte Express Post 
kasvatas aastaga tulemust 33%, teenides 0,7 miljonit eurot EBITDA-d.  

Kuna kontserni raamatupidamise aastaaruandes kajastub uute IFRS-de järgi ainult meie ühisettevõtete 
puhaskasum, siis omanikestruktuuri muutuste tõttu ei kajastu uute IFRS-de järgi koostatud kontserni 
kasumiaruandes ühisettevõtete AS-i SL Õhtuleht ja AS-i Ajakirjade Kirjastus trükilepingute positiivne mõju 
nii selgelt, mille põhjuseks on nende ettevõtete bilanssidesse õiglases väärtuses lisandunud kaubamärkide ja 
kliendisuhete amortisatsioonikulud, küll aga ettevõtete enda EBITDA-s.  

Aasta tähtsamate sündmustena tuleb ära märkida lõppenud kohtuvaidlust AS Ajakirjade Kirjastus ja AS SL 
Õhtuleht omandi üle. Kohtulahendi tulemusena on nimetatud ettevõtted saanud senise aktsionäri AS Eesti 
Meedia asemel uue aktsionäri OÜ Suits Meedia näol. Omanikevahetuse koheseks positiivseks mõjuks oli 
trükilepingute oluline odavnemine. Lisaks otsesele majanduslikule efektile on otsusel ka pikemaajalisem 
positiivne mõju ettevõtete käekäigule uute võimaluste näol turul vabamalt konkureerida.  

Kirjastusettevõtete olulisematest sündmustest tasub ära märkida maksvate digitellimuste arvu kasv, mis aasta 
lõpuks ületas 10 tuhande tellija piiri nii Eesti Ekspressi kui Eesti Päevalehe osas. Väärib samuti märkimist, et 
nädalaleht Eesti Ekspress tähistas sügisel juba oma 25.sünnipäeva ning Delfi suhteliselt samal ajal oma 
15.sünnipäeva.  

Online meedia ettevõtete möödunud aasta üheks uueks projektiks oli kaubandusettevõtete sooduspakkumiste 
portaali Zave areng. Aasta lõpuks osales selles projektis üle Baltikumi kolmes riigis kokku ligi 150 erinevat 
kaupmeest.  

Trükiteenuste segment kasvatas eelmisel aastal EBITDA-d 1%, teenides kokku ca 6 miljonit eurot 
EBITDA-d. Trükiteenuse vallas oli 2014. aasta suurimaks sündmuseks uue trükimasina ostu otsus ja masina 
saabumine aasta viimasel kuul. Uus poognatrükimasin alustab tootmist 2015. aasta alguses.   

 



AS Ekspress Grupp 

Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2014  

   7

Aasta lõpus tegime otsuse alustada uue ärisuunana meelelahutusürituste korraldamist, mille esimeseks 
sammuks on oma esimesel merereisil uppunud reisilaev Titanicust rääkiva näituse korraldamine Riias. Näitus 
avatakse 2015.a. esimesel poolel. Pärast Titanicu näituste läbiviimist otsustame oma edasised sammud 
meelelahutusürituste ärisuuna arendamise osas. 

Alanud aastalt ootame ettevõtte äritegevuse hoogustumist ning finantsvõimekuse tõusu. 2015. aastal 
loodame kasvatada käivet vähemalt 5% ning EBITDA-d vähemalt 8%. Nimetatud kasvunumbritesse on 
arvatud ka meie ühisettevõtete tulemused 50% ulatuses.  

Jaanuari algul teatasime AS Eesti Ajalehed ja AS Delfi ühendamisest üheks ettevõtteks. Astutud sammu 
eesmärk on vähendada kahe teineteisega tihedalt seotud ettevõtte omavaheliste tehingute bürokraatiat, 
kasvatada erinevate meediaväljaannete toimetuste koostööst sündivat ajakirjanduslikku kvaliteeti, anda paber- 
ja digiajalehtedele otsene ligipääs Eesti suurima portaali turundusvõimekuse juurde. Reklaami-kliendile 
soovime pakkuda juurdepääsu meie kõikidele platvormidele ühest müügiorganisatsioonist.  

Jätkame tööd sooduspakkumiste portaali Zave kasvatamise nimel, eesmärgiga pakkuda jaekaupmeestele uut 
innovaatilist tööriista oma klientidega suhtlemiseks. Samuti oleme seadnud eesmärgiks maksvate digitellimuste 
arvu kasvatamise aasta lõpuks 20 tuhandeni.  

Samuti oleme alustanud Baltikumi startup ettevõtetesse investeerimise projektiga, eesmärgiga investeerida 
alustamisjärgus olevatesse ettevõtmistesse, kes kontserni turundusvõimekuse toel saaksid oma äri edasi 
arendada üle Baltikumi ning ette valmistada suurematele rahvusvahelistele turgudele laienemist.  

Meie missiooniks on jätkuvalt pakkuda uusi ja huvitavaid elamusi nii paberil kui digitaalses meedias, 
sealjuures järele andmata uudiste kvaliteedis, teemade valikus ning ajakirjanduslikus objektiivsuses.  
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TEGEVUSARUANNE 

Uute rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) kohaselt tuleb 50% ühisettevõtteid alates 
2014. aastast kajastada konsolideeritud aruannetes kapitaliosaluse meetodil. Oma igakuistes kokkuvõtetes 
jälgib juhtkond kontserni tulemust jätkates ühisettevõtete proportsionaalset konsolideerimist ning samuti on 
sätestatud sündikaatlaenulepingus mõnede suhtarvude jälgimine võttes arvesse proportsionaalset 
konsolideerimist. Selguse huvides on tegevusaruandes välja toodud kaks komplekti näitajaid: üks, kus 
ühisettevõtted on konsolideeritud 50% rida-realt ning teine, kus ühisettevõtted on kajastatud kapitaliosaluse 
meetodil ning nende tulemus kajastub ühe reana finantstuludes.  

FINANTSSUHTARVUD  – ühisettevõtted 50% konsolideeritud 

Kasumlikkuse näitajad - ühisettevõtted 50% 
konsolideeritud (tuhandetes EUR) 

2014 2013
Muutus 

% 
2012 2011

Müügitulu 61 384 58 427 5% 59 706 57 391

EBITDA 8 878 7 264 22% 7 882 6 968

EBITDA marginaal (%) 14,5% 12,4%   13,2% 12,1%

Ärikasum*  5 638 4 647 21% 4 596 3 443

Ärirentaablus* (%) 9,2% 8,0%   7,7% 6,0%

Intressikulud (732) (763) 4% (1 549) (2 212)

Perioodi kohta* 4 620 3 548 30% 2 682 893

Puhasrentaablus* (%) 7,5% 6,1%   4,5% 1,6%
Perioodi puhaskasum / (-kahjum) raamatupidamise aruandes 
(sh. allahindlused ja kasum osaluse muutusest) 5 110 1 081 373% 2 525 1 683

Puhasrentaablus (%) 8,3% 1,9%   4,2% 2,9%

Varade tootlus (%) 6,6% 1,4%  3,2% 2,0%

Omakapitali tootlus (%) 11,4% 2,5%   6,4% 4,4%

Puhaskasum aktsia kohta (EPS) 0,17 0,04  0,08 0,06

 
* Tulemused ei sisalda allahindluseid ega erakorralist tulu seoses Eesti Päevalehe AS-is osaluse soetamisega 2011.a ning ühisettevõtete 
AS Ajakirjade Kirjastus ja AS SL Õhtuleht omanikestruktuuri muutusega 2014.a. Lisainformatsioon on esitatud raamatupidamise 
aruande  Lisades 14 ja 26. 
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Bilanss – ühisettevõtted 50% konsolideeritud 
(tuhandetes EUR) 

31.12.2014 31.12.2013 Muutus % 31.12.2012

Perioodi lõpu seisuga  

Käibevara 15 189 14 447 5% 13 545

Põhivara 65 665 63 019 4% 66 754

Varad kokku 80 854 77 466 4% 80 299

       sh. raha ja pangakontod 6 788 4 501 51% 3 280

       sh. firmaväärtus 39 432 40 052 -2% 41 093

Lühiajalised kohustused 14 110 14 468 -2% 14 967

Pikaajalised kohustused 19 569 20 673 -5% 24 233

Kohustused kokku 33 679 35 141 -4% 39 200

       sh. võlakohustused 24 592 24 432 1% 28 580

Omakapital 47 175 42 325 11% 41 099

 

Finantssuhtarvud (%) – ühisettevõtted 50% konsolideeritud 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Omakapitali osakaal (%) 58% 55% 51% 

Võla ja omakapitali suhe (%)  52% 58% 70% 

Võla ja kapitali suhe (%)  27% 32% 38% 

Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio) 2,61 3,36 3,63 

Laenumaksete ja intresside kattekordaja (debt service coverage ratio)  1,90 1,66 1,52 

Likviidsuskordaja 1,08 1,00 0,90 
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FINANTSNÄITAJAD JA -SUHTARVUD – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil 
 

Kasumlikkuse näitajad – ühisettevõtted kapitaliosaluse 
meetodil (tuhandetes EUR) 

2014 2013
Muutus 

% 
2012 2011

Müügitulu (ainult tütarettevõtted) 52 793 50 086 5% 51 290 49 027

EBITDA (ainult tütarettevõtted) 7 894 6 591 20% 7 345 6 311

EBITDA marginaal (%) 15,0% 13,2%   14,3% 12,9%

Ärikasum* (ainult tütarettevõtted) 4 973 4 071 22% 4 173 2 930

Ärirentaablus* (%) 9,4% 8,1%   8,1% 6,0%

Intressikulud (ainult tütarettevõtted) (689) (763) 10% (1 550) (2 219)

Ühisettevõtete kasum kapitaliosaluse meetodil 557 494 13% 339 421

Perioodi kasum* 4 621 3 548 30% 2 682 893

Puhasrentaablus* (%) 8,8% 7,1%   5,2% 1,8%
Perioodi puhaskasum raamatupidamise aastaaruandes  
(sh. allahindlused ja kasum osaluse muutusest) 5 110 1 081 373% 2 525 1 683

Puhasrentaablus (%) 9,7% 2,2%   4,9% 3,4%

Varade tootlus (%) 6,8% 1,4%  3,2% 2,0%

Omakapitali tootlus (%) 11,4% 2,5%   6,4% 4,4%

Puhaskasum aktsia kohta (EPS) 0.17 0.04  0.08 0.06

* Tulemused ei sisalda allahindluseid ega erakorralist tulu seoses Eesti Päevalehe AS-is osaluse soetamisega 2011.a ning ühisettevõtete 
AS Ajakirjade Kirjastus ja AS SL Õhtuleht omanikestruktuuri muutusega 2014.a. Lisainformatsioon on esitatud raamatupidamise 
aruande Lisades 14 ja 26. 
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Bilanss – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil 
(tuhandetes EUR) 

31.12.2014 31.12.2013 Muutus % 31.12.2012

Perioodi lõpu seisuga   

Käibevara 12 303 11 357 8% 10 747

Põhivara 64 292 63 899 1% 67 470

Varad kokku 76 595 75 256 2% 78 217

       sh. raha ja pangakontod 5 275 2 209 139% 1 291

       sh. firmaväärtus 38 153 39 596 -4% 40 637

Lühiajalised kohustused 11 481 12 259 -6% 12 885

Pikaajalised kohustused 17 939 20 672 -13% 24 233

Kohustused kokku 29 420 32 931 -11% 37 118

       sh. võlakohustused 23 152 24 432 -5% 28 580

Omakapital 47 175 42 325 11% 41 099
 
 
 

  Finantssuhtarvud (%) – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Omakapitali osakaal (%) 62% 56% 53% 

Võla ja omakapitali suhe (%)  49% 58% 70% 

Võla ja kapitali suhe (%)  27% 34% 40% 

Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio) 2,93 3,71 3,89 

Laenumaksete ja intresside kattekordaja (debt service coverage ratio)  1,77 1,50 1,36 

Likviidsuskordaja 1,07 0,93 0,83 
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Tsüklilisus 

Kontserni kõiki tegevusvaldkondi iseloomustab tsüklilisus ja kõikumine, mis on põhjustatud üldiste 
majandustingimuste ja tarbijate usalduse muutumisest. Kontserni tulusid mõjutavad negatiivselt 
majandusarengu aeglustumine või majanduse surutisse langemine. Seda võib põhjustada nii jaesektorile 
suunatud reklaamikulude üldine vähendamine, teiste reklaamikanalite eelistamine (näiteks interneti eelistamine 
pabermeediale) kui ka jaetarbijate endi tarbimisharjumiste muutumine (jooksvate uudiste jälgimine 
uudisportaalidest versus paberlehtede lugemine, noorema põlvkonna eelistus kasutada mobiilseid vahendeid 
ning muid suhtluskanaleid jne).     

Hooajalisus 

Kontserni reklaamimüügi ja samuti trükiteenuste segmendi tulud sõltuvad olulistest hooajalistest kõikumistest. 
Mõlema tululiigi tase on kõrgeim iga aasta teises ja neljandas kvartalis. Nimetatud tulud on madalaimal 
tasemel kolmandas kvartalis. Tulud on suuremad neljandas kvartalis, kuna tarbijad kulutavad jõulueelsel 
perioodil rohkem, millega kaasneb ka reklaamile tehtud kulutuste suurenemine. Suvekuudel on klientide 
kulutused reklaamile tavaliselt kõige madalamad. Samuti nagu jõulu- ja uusaastapidustuste järgselt aasta 
esimestel kuudel. Raamatumüük on kõige aktiivsem aasta viimases kvartalis. Ajalehtede ja ajakirjade tellimine 
ja jaemüügitulu ei kõigu nii palju kui reklaamitulu. Suveperiood on tavaliselt siiski vaiksem ja kooli algusega 
septembris suurenevad ka tellimused ja jaemüük, mis tavaliselt kestab kuni järgmise suvepuhkuste perioodini.     

 
 Finantssuhtarvude leidmisel kasutatud valemid 

EBITDA marginaal (%) EBITDA/müügitulu x 100 

Ärirentaablus* (%) Ärikasum*/müügitulu x100 

Puhasrentaablus* (%)  Puhaskasum*/müügitulu x100 

Puhasrentaablus (%)  Puhaskasum /müügitulu x100 

Puhaskasum aktsia kohta  Puhaskasum/keskmine aktsiate arv 

Omakapitali osakaal (%) Omakapital / (kohustused+omakapital) x100 

Võla ja omakapitali suhe (%) Intressi kandvad võlakohustused/omakapital x 100 

Võla ja kapitali suhe (%) 
Intressikandvad võlakohustused – raha ja pangakontod (netovõlg)/(netovõlg+omakapital) x 
100 

Koguvõla ja EBITDA suhe (total 
debt/EBITDA ratio) Intressikandvad võlakohustused/EBITDA 

Laenumaksete ja intresside 
kattekordaja  EBITDA/perioodi laenu- ja intressimaksed 

Likviidsuskordaja  Käibevara/lühiajalised kohustused 

Varade tootlus (%) Puhaskasum/keskmine varade jääk x 100 

Omakapitali tootlus (%) Puhaskasum/keskmine omakapital x 100 

* Tulemused ei sisalda allahindluseid ega erakorralist tulu seoses Eesti Päevalehe AS-is osaluse soetamisega 2011.a ning ühisettevõtete 
AS Ajakirjade Kirjastus ja AS SL Õhtuleht omanikestruktuuri muutusega 2014.a. Lisainformatsioon on esitatud raamatupidamise 
aruande Lisades 14 ja 26. 
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KONTSERNI STRUKTUUR 
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SEGMENTIDE ÜLEVAADE  

Segmentide peamised finantsnäitajad 2011-2014 

Alates käesoleva aasta kolmandast kvartalist, kui ühendati kontserni Leedu tütarettevõtted, jaguneb kontserni 
tegevus meedia segmendi ja trükiteenuste segmendi vahel. Varasemalt eristasime meediasegmendis kahte 
põhilist tegevust – online meedia ja perioodiliste väljaannete kirjastamine. 

Segmentide EBITDA ei sisalda kontsernisiseseid juhtimistasusid ega firmaväärtuste ning kaubamärkide 
allahindlust. Segmentide reklaamimüügituludest ei ole maha arvatud agentuuridele makstavaid mahupõhiseid 
ja muid tasusid, kuna juhtkond jälgib bruto reklaamimüügitulusid. Allahindlused ja hinnavähendused 
kajastuvad kontserni müügitulu vähendusena ja on näidatud elimineerimiste koondreal. 
 
(tuhandetes EUR) Müügitulu Müügitulu 

 2014 2013
Muutus 

% 
2012 2011

meedia segment  (kapitaliosaluse meetodil) 27 459 25 842 6% 25 562 23 789

       sh tulu kõikidest digitaalsetest ja internetikanalitest 13 449 11 595 16% 10 561 9 111

trükiteenuste segment  28 951 27 462 5% 29 167 27 736

kesksed tegevused 1 731 1 530 13% 996 209

segmentidevahelised elimineerimised (5 347) (4 748) 13% (4 435) (2 707)

KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil 52 793 50 086 5% 51 290 49 027

meedia segment  proportsionaalselt konsolideerituna 36 930 34 955 6% 34 773 32 771

       sh tulu kõikidest digitaalsetest ja internetikanalitest 14 306 12 226 17% 11 147 9 673

trükiteenuste segment 28 951 27 462 5% 29 167 27 736

kesksed tegevused 1 731 1 530 13% 996 209

segmentidevahelised elimineerimised (6 228) (5 520) 13% (5 230) (3 325)

KONTSERN KOKKU proportsionaalselt 
konsolideerituna 

61 384 58 427 5% 59 706 57 391

 

(tuhandetes EUR) EBITDA EBITDA 

 2014 2013
Muutus 

% 
2012 2011

meedia segment kapitaliosaluse meetodil 3 025 2 123 42% 2 089 1 325

meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna 4 013 2 792 44% 2 624 1 977

trükiteenuste segment 5 944 5 862 1% 6 052 5 959

kesksed tegevused (1 076) (1 356) 21% (797) (980)

segmentidevahelised elimineerimised 0 (38) 101% 1 7

KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil 7 894 6 591 20% 7 345 6 311

KONTSERN KOKKU proportsionaalselt 
konsolideerituna 

8 878 7 264 22% 7 882 6 968

 

EBITDA marginaal 2014 2013 2012 2011

meedia segment kapitaliosaluse meetodil 11% 8% 8% 6%

meedia segment  proportsionaalselt konsolideerituna 11% 8% 8% 6%

trükiteenuste segment 21% 21% 21% 21%

KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil 15% 13% 14% 13%

KONTSERN KOKKU proportsionaalselt 
konsolideerituna 

15% 12% 13% 12%
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MEEDIA SEGMENT 

Meedia segment hõlmab Delfi tegevust Eestis, Lätis ja Leedus ning emaettevõtet Delfi Holding. Alates 
1.märtsist 2014 lõpetati tegevus Delfi Ukrainas. Delfi Ukraina EBITDA sisaldab ka tegevuse lõpetamisega 
seotud kulutusi. Meedia segmenti kuuluvad ka ajalehtede Maaleht, Eesti Ekspress ja Eesti Päevalehe kirjastaja 
AS Eesti Ajalehed, raamatukirjastus OÜ Hea Lugu ning ajakirjade kirjastaja UAB Ekspress Leidyba Leedus, 
mis ühendati Delfi Leeduga 1. juulil 2014.  
 
Siia segmenti kuuluvad ka ühisettevõtted AS SL Õhtuleht (Õhtulehe ja Linnalehe kirjastaja), ajakirjade 
kirjastaja AS Ajakirjade Kirjastus ja perioodika kojukandega tegelev AS Express Post.  

Kontsernile kuuluvad uudisteportaalid 

Omanik Portaal Omanik Portaal 

Delfi Eesti www.delfi.ee AS Eesti Ajalehed www.ekspress.ee 

  rus.delfi.ee   www.maaleht.ee 

Delfi Läti www.delfi.lv  www.epl.ee 

  rus.delfi.lv   

Delfi Leedu www.delfi.lt AS SL Õhtuleht www.ohtuleht.ee 

  ru.delfi.lt   
 
Kontsernile kuuluvad kuulutusteportaalid 

Omanik Portaal Omanik Portaal 

Delfi Leedu www.alio.lt  AS Eesti Ajalehed  www.ej.ee 

     www.ekspressauto.ee 
 
 
(tuhandetes EUR) Müügitulu EBITDA 

 2014 2013 Muutus % 2014 2013 Muutus %

Delfi Eesti 5 020 4 101 22% 575 291 98%

Delfi Läti 2 562 2 378 8% 90 133 -32%

Delfi Leedu (sh. Ekspress Leidyba) 8 047 7 439 8% 1 295 1 056 23%

        sh. online käive  5 557 4 806 16%   

Delfi Ukraina 2 53 -96% (51) (195) 74%

AS Eesti Ajalehed 11 330 11 235 1% 539 369 46%

OÜ Hea Lugu  792 987 -20% 94 55 71%

muud ettevõtted (Delfi Holding) 0 0 - 479 421 14%

segmendisisesed elimineerimised (294) (351) 16% 3 (7) -

KOKKU (tütarettevõtted) 27 459 25 842 6% 3 025 2 123 42%

AS SL Õhtuleht* 3 909 3 734 5% 356 221 61%

AS Ajakirjade Kirjastus* 4 224 4 036 5% 257 172 49%

AS Express Post* 2 415 2 351 3% 372 279 33%

lisaelimineerimised (1 077) (1 008) -7% 2 (3) 168%

TOTAL (ühisettevõtted) 9 471 9 112 4% 987 670 47%

KOKKU segment 
proportsionaalselt konsolideerituna 

36 930 34 955 6% 4 013 2 792 44%

* Ühisettevõtetest proportsionaalne osa 
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Delfi Eesti  
 Eraldiseisva ja uuel platvormil Delfi TV edasiarendamine ning üha suurenev live ülekannete 

edastamine Delfi TV kaubamärgi all. Suurimateks projektideks olid Eesti Vabariigi sünnipäeva 
tähistamine (teistkordne), ülekanded olümpiamängudelt, FIBA korvpalli MM-ilt, tantsu-ja laulupeolt, 
president Obama Eesti külastuselt, striimid Eesti korvpalliklubide mängudest välismaal ja 
veebiülekanded viie erineva Eesti liiga mängudelt jne. 

 Uuendati ilma- ja huumoriportaale, millest viimane neist sai nimeks www.igav.ee.  
 Käivitati uued teemavertikaalid: tarbijatele suunatud portaal: www.kasulik.ee, eakatele suunatud 

portaal www.elutark.ee, moeteadlikele lugejatele suunatud portaal www.catwalk.ee.  
 Alustati koostööd esoteerikaportaaliga www.alkeemia.ee. 
 Arendati sooduspakkumiste portaali  www.zave.ee, mille eesmärgiks on pakkuda ülevaadet kohalike 

jaekaupmeeste poolt pakutavate hinnasoodustuste kohta.  
 Käivitati uus kommentaarium, mis on suurendanud registreeritud kasutajate poolt postitatud 

kommentaaride arvu.  
 Uuendati Delfi mobiilirakendusi. 
 Novembris tähistas Delfi oma 15. sünnipäeva. Sellega seoses toimus üritus “Päev Delfiga”, mille 

eesmärgiks oli näidata kasutajatele, kuidas toimub igapäevatöö Delfis ja kuidas valmivad uudised.  
 

Eesti internetiväljaannete lugejate arv 2013-2014 

 

 
TNSMetrix iganädalane auditooriumiuuring 

2014. aasta III kvartalis muutis TNS Emor oma TNS Metrix uuringu metodoloogiat, millega kaasnes 
kasutajate arvu hüppeline kasv. Muudatuse põhiline sisu on mobiilsete kasutajate täpsem mõõtmine ja eraldi 
raporteerimine. Selle muutuse tulemusena on Delfi endiselt suurim internetiportaal Eestis. See hõlmab 
kasutajaid, kes külastavad uudisteportaale nii arvutites kui mobiiltelefonides. Eesti internetituru kasutajate 
arvu kasvu saab samuti selgitada nutitelefonide mobiilsete kasutajate arvu kasvuga. Teenuste pakkumine 
mobiiltelefonide kasutajatele on jätkuvalt uudiseid tootvate ettevõtete peamine prioriteet.  
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Delfi Läti 

 Delfi oli juulis ja augustis suurim internetiportaal Lätis, möödudes kasutajate arvult ka kohalikust 
meilboksi teenuseid pakkuvast portaalist inbox.lv.  

 Uuel platvormil Delfi TV striimid Läti korvpalliliiga ja Läti jäähokiliiga mängudelt, eksklusiivne 
kabareeshow Palladiumi kontserdimajast, Rahvusraamatukogu avamine jne. 

 Käivitati mitmed uued teemavertikaalid: reisiportaal www.turismagids.lv (nii läti kui ka vene keeles), 
huumoriportaal www.loli.lv, uus ilmaportaal www.laika-zinas.lv, kodu- ja aiaportaal www.majadarzs.lv, 
uus naistele suunatud portaal www.vina.lv, venekeelne poliitikaportaal www.spektr.lv, nooremale 
põlvkonnale mõeldud portaalid www.skats.lv (läti keeles) ja www.tchk.lv (vene keeles), terviseportaal 
www.rutks.lv. 

 Arendati kõigis kolmes Balti riigis tegutsevat sooduspakkumiste portaali www.zave.lv, mille eesmärgiks on 
pakkuda ülevaadet kohalike jaekaupmeeste poolt pakutavate hinnasoodustuste kohta.  

 Koostööprojektide ja -meeskondade meediapartner:   
- Läti muusikaauhindade meediapartner 
- Festivali Positivus ja erinevate Läti ansamblite meediapartner 
- Filmifestivali Balti Pärl meediapartner 
- Turunduskonverentsi „Password“ ja rahvusvahelise reklaamifestivali “Golden Hammer 2014” 

meediapartner 
- Riia moenädala Riga Fashion Week meediapartner 
- Riia maratoni meediapartner 
- Läti jäähoki rahvuskoondise meediapartner 
- Spordiaasta auhinnagala meediapartner jne. 

 
Läti internetiväljaannete lugejate arv 2013-2014 

 
GemiusAudience igakuine auditooriumiuuring  

2014. aasta juulis ja augustis tõusis Delfi.lv esimest korda oma tegutsemisaja jooksul Läti suurimaks portaaliks, 
möödudes kasutajate arvult inbox.lv-st. Septembrist alates oli Inbox.lv siiski suurema kasutajate arvuga kui 
Delfi.lv. Vaatamata tvnet.lv ja apollo.lv ühinemisele II kvartalis, ei ole nende kasutajate arv kasvanud Delfist 
suuremaks. Lisaks sellele on esimesed saadaolevad andmed mobiilsete kasutajate arvu kohta ka Delfi.lv-le 
väga soodsad. Delfi edestab Lätis konkurente mobiilsete kasutajate osas enam kui 20% võrra. 

IV kvartalis oli konkurentsiolukord jätkuvalt stabiilne, kus esikohal oli kasutajate arvu poolest inbox.lv. Delfi 
hoidis teist kohta, olles kõige loetavam uudisteportaal Lätis.  

Alates 2014. aasta jaanuarist on muutunud ka Gemiuse internetiuuringu metoodika. 2014. aasta kasutajate 
numbrid sisaldavad ainult arvutite (PC) kasutust ja välja on jäetud kõik mobiilsed seadmed. Mobiilsete 
seadmete eraldiseisev statistika tekib 2015. aasta alguses.  
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Delfi Leedu 

 Delfi uudisteportaalil oli novembris ja detsembris ajaloo suurim loetavus. 
 Delfi TV käivitati uuel platvormil ja on tootnud otseülekandeid ning striime sellistelt sündmustelt nagu 

Balti suurim tehnoloogiakonverents Login, ideekonverents Tedx Vilnius, Davis Cupi tennisematš Leedu 
ja Norra vahel, erinevad moe- ja teatrisündmused, Genfi autonäitus, jne. Delfi sõlmis pikaajalised 
lepingud Leedu korvpalli kõrgliigaga ja Leedu korvpalliliiduga ning tal on eksklusiivne õigus enam kui 700 
spordiülekande tegemiseks veebis 2015. aastal.  

 Delfi TV käivitas igapäevase lühiuudiste teleprogrammi, milles võetakse 2 minuti jooksul kokku päeva 
kõige olulisemad ja huvitavamad uudised ning tootis mitu dokumentaalsarja. 

 Käivitati uued internetitelekanalid „Moteris TV“ (“Leedu naine”)  ja „Mano namai TV“ (“Minu kodu”). 
 Käivitati mitmed uued teemavertikaalid ja uuendati olemasolevaid alamlehti, sh. uus huumoriportaal 

www.galjuokauji.lt, kalameestele suunatud ühisportaal kablys.delfi.lt ja uus ingliskeelne kanal Delfi 
English Channel. 

 Koostööprojektid, nt. spetsiaalne autofännidele suunatud ühissait koostöös ajakirjaga Top Gear, meestele 
suunatud kaks suurt autoveebiprojekti "Top Gear Awards" ja "Aasta auto", koostöös Leedu 
meelelahutusteatmikuga www.Kur.lt linnanoortele suunatud eriprojekt, toidu tellimise platvorm lekste.lt  
integreeriti Delfi toiduretseptide vertikaaliga www.1000receptu.lt. 

 Uuendati mobiilirakenduse kujundust ning lisati uut infot, mis on teinud Delfist mobiiltelefonides ja 
tahvelarvutites kõige populaarsema uudisteportaali. 

 Delfi muutis oma sotsiaalmeediastrateegiat ning eraldas selleks organisatsiooni sees täiendavaid ressursse. 
Nende tegevuste tulemusena kasvas sotsiaalmeedia kasutuse efektiivsus oluliselt. 

 Ühendati Delfi ja Leedu ajakirjade kirjastuse Ekspress Leidyba organisatsioonid üheks meediaettevõtteks, 
et paremini ära kasutada mõlema ettevõtte sünergiat.  
 

Leedu internetiväljaannete lugejate arv 2013-2014 

 
GemiusAudience igakuine auditooriumiuuring  

Delfi on Leedus jätkuvalt suurim internetiportaal. IV kvartalis ei ole toimunud Leedus märkimist väärivaid 
muutusi interneti kasutajate eelistuste osas. Mobiilsete seadmete kasutajate osas näitavad esimesed andmed, et 
konkurents selles segmendis on Leedus väga tugev ja teised portaalid on kasutajate arvult Delfi kasutajate 
arvule lähemal kui arvutikasutajate osas. Delfi lõpetas aasta uue igakuise külastajate rekordiga  – 1 198 737 
ning vahe Delfi ja lähima konkurendi 15min.lt vahel oli ajaloo suurim – 19,45%. Alates 2014. aasta jaanuarist 
on muutunud ka Gemiuse internetiuuringu metoodika. 2014. aasta kasutajate numbrid sisaldavad ainult 
arvutite (PC) kasutust ja välja on jäetud kõik mobiilsed seadmed. Mobiilsete seadmete eraldiseisev statistika 
tekib 2015. aasta alguses. 
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Trükimeedia Eestis 

 
Eesti ajalehtede tiraaž 2013-2014 

 
Eesti Ajalehtede Liidu andmed 

 

Eesti ajalehtede tiraažid on jätkuvalt stabiilsed või mõõdukalt langevad. Rohkem langeb päevalehtede tiraaž, 
vähem nädalalehtede oma. 2014. aasta IV kvartali seisuga on toimunud ka oluline muutus turul – Õhtuleht on 
kolm kuud järjest olnud suurima tiraažiga ajaleht Eestis. Ka teised kontserni väljaanded on tegutsenud aasta 
teises pooles hästi, nii Eesti Päevaleht, Maaleht kui ka Eesti Ekspress on tiraaži kasvatanud. Nendele 
numbritele lisanduvad kontserni väljaannete puhul veel digitaalsete väljaannete tellijad, keda 2014.a. lõpu 
seisuga on nii Eesti Ekspressil kui ka Eesti Päevalehel rohkem kui 10 tuhat tellijat.   

 

Eesti ajalehtede lugejaskond 2013-2014 

 
Turu-uuringute AS 

Viimase kahe aasta perspektiivis võib öelda, et ajalehtede lugemine on püsinud suhteliselt stabiilsel tasemel. 
Õhtuleht on olnud kõige edukaim ajaleht, mille lugejate arv on kasvanud. Teised kaks igapäevast ajalehte,  
Postimees ja Eesti Päevaleht, on lugejaid kaotanud. Nädalalehed näitavad samuti stabiilset lugejate trendi. 
Kontserni digilehtede lugejate arv ei sisaldu üleval toodud numbrites ja kogu kontserni väljaannete lugejate 
arv on suurem, kui antud graafikult nähtub.   
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TRÜKITEENUSTE SEGMENT 
 
Kontserni kõik trükiteenused on kontsentreerunud AS-i Printall, mis on üks suurim trükkimisega tegelev 
ettevõte Eestis. Printall on võimeline trükkima nii ajalehti (coldset) kui ka ajakirju (heatset)). 
 
 

(tuhandetes EUR) Müügitulu EBITDA 

 2014 2013 Muutus % 2014 2013 Muutus % 

AS Printall 28 951 27 462 5% 5 944 5 862 1% 
 
2014. aastal kasvas AS-i Printall käive 5%, sealhulgas osutatud teenused 5,7% ja paberimüük 5,2%. Seoses 
muutustega poliitilisel maastikul on ekspordiriikide osakaaludes toimunud muutused ning jätkuvalt väheneb 
Venemaa osakaal.  

Juunikuus sõlmis AS Printall lepingu uue poognatrükimasina ostuks. Soetatav masin on plaanis kasutusele 
võtta ajakirjade kaante, väikesetiraažiliste ajakirjade ning reklaamtoodete trükkimiseks. Uus trükimasin 
võetakse kasutusele 2015. aasta alguses. Ostu finantseeritakse ligikaudu 2/3 summa ulatuses pikaajalise 
laenuga.  

Trükiteenuste geograafiline jaotus aasta lõikes 

 
 

Trükiteenused ja keskkond  

Lisaks majanduslikult väga efektiivsele ettevõttele keskendutakse Printallis ka keskkonnateadlikule tootmisele. 
Printallile on omistatud ISO 9001 juhtimissertifikaat ja ISO 14001 keskkonnasertifikaat. 

Eesti Vabariigi keskkonnaminister ja jäätmekäitleja AS Ragn-Sells on omistanud Printallile Suure Aasta 
Taaskasutaja auhinna, kuna ettevõte suunab taaskasutusse 95% tekkivatest jäätmetest.  

Põhjamaade Ministrite Nõukogu on omistanud Printallile keskkonnamärgistuse “The Nordic Ecolabel”, 
millega pärjatakse Põhjamaade säästlikult tootvaid ettevõtteid. Samuti on Printallil FSC ja PEFC Chain of 
Custody (COC) sertifikaadid, millega anname omapoolse panuse rohelise mõtteviisi elavdamisele 
trükitööstuses. Nimetatud sertifikaadid on toote tarneahela jälgimis- ja nõuete vastavuse täitmise sertifikaadid, 
mis väljastatakse ettevõtetele, kes täidavad FSC (Forest Stewardship Council) ja PEFC (Programme for the 
Endorsement of Forest Certification) kehtestatud nõudeid. Ettevõte, kellele omistatakse sellised sertifikaadid, 
toetab oma tegevusega keskkonnasõbralikku, sotsiaalselt õiglast ja majanduslikult elujõulist maailma metsade 
majandamist.  

Printall hoolib keskkonnast ja kasutab rohelist energiat. POWERED BY GREEN sertifikaat kinnitab, et 
ettevõte ostab elektrienergiat, mille tootmisel on kasutatud vähemalt 70% taastuvaid energiaallikaid. 
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AS EKSPRESS GRUPP AKTSIAD JA AKTSIONÄRID 

Seisuga 31.12.2014 on seltsi aktsiakapital 17 878 105 eurot ja koosneb 29 796 841 aktsiast nominaal-
väärtusega 0,60 eurot aktsia kohta.  
 
Seisuga 31.detsember 2013, 31. detsember 2012 ja 31. detsember 2011 oli seltsi aktsiakapital 17 878 105 eurot 
ja koosnes 29 796 841 aktsiast nominaal-väärtusega 0,60 eurot aktsia kohta.  
 
Aktsionäride üldkoosolek kinnitas 30. mail 2011 aktsiakapitali Eesti kroonidest eurodesse konverteerimise, 
mille tulemusena aktsia nominaalväärtust vähendati 0,64 eurolt 0,60 euroni. Aktsiate koguarv ei muutunud, 
kuid aktsiakapital vähenes 1 165 548 euro võrra.  
 
Seisuga 31. detsember 2010 oli aktsiaseltsi aktsiakapital 19 043 652 eurot ja koosnes 29 796 841 aktsiast 
nominaalväärtusega 0,64 eurot aktsia kohta. 2010.a. mais emiteeriti 8 948 000 aktsiat hinnaga 0,88 eurot aktsia 
kohta, millest ülekurss moodustas 0,24 eurot aktsia kohta. 
 
Kõik aktsiad on ühte liiki ning omandipiirangud puuduvad. Seltsil puuduvad spetsiifilist kontrollõigust andvad 
aktsiad ning seltsil puudub teave kokkulepete kohta aktsionäride hääleõiguste piirangute osas. Seltsi 
põhikirjast ei tulene piiranguid Seltsi aktsiate võõrandamisel. Aktsiaseltsi ja aktsionäride vahelistes lepingutes 
puuduvad samuti aktsiate võõrandamise piirangud. Aktsionäride omavahelistes lepingutes on need seltsile 
teada vaid selles ulatuses, mis on seotud väärtpaberite pantimisega ning mis on avalik teave. 

 

Aktsionäride struktuur seisuga 31.12.2014 Eesti Väärtpaberite Keskregistri andmetel 

 

Nimi Aktsiate arv % 

Hans Luik 16 582 532 55,65% 

Hans Luik 7 963 307 26,73% 

Hans Luik, OÜ HHL Rühm 8 612 325 28,90% 

Hans Luik, OÜ Minigert 6 900 0,02% 

ING Luxembourg S.A.  4 002 052 13,43% 

Skandinaviska Enskilda Banken Ab kliendid 2 167 939 7,28% 

LHV Pank ja LHV Varahalduse poolt hallatavad fondid  2 179 441 7,31% 

Juhatuse ja nõukogu liikmed ja nende lähikondlased 39 364 0,13% 

Viktor Mahhov, OÜ Flexinger 37 464 0,13% 

Pirje Raidma, OÜ Aniston Trade 1 900 0,01% 

Ülejäänud väikeaktsionärid 4 763 524 15,99% 

Omaaktsiad 61 989 0,21% 

Total 29 796 841 100% 

 
East Capital Asset Management AB omab osalust läbi Skandinaviska Enskilda Banken Ab Clients 
esindajakonto. KJK Fund SICAV-SIF omab osalust läbi ING Luxembourg S.A. konto.  
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Aktsionäride jaotus kategooriate lõikes Eesti Väärtpaberite Keskregistri andmetel 

 31.12.2014 31.12.2013 

Kategooria Aktsionäride arv Aktsiate arv Aktsionäride arv Aktsiate arv 

Eraisikud  2 981 9 209 326 3 174 9 459 395

Muud ettevõtted  262 9 656 142 288 9 574 560

Muud finantsasutused 61 492 505 68 586 852

Krediidiasutused 12 7 405 159 15 7 318 923

Kindlustus- ja pensionifondid  11 3 033 290 11 2 856 692

Mittetulundusühingud 2 419 2 419

KOKKU 3 329 29 796 841 3 558 29 796 841

 

 
AS-i Ekspress Grupp aktsiainfo ja dividendipoliitika 
  

Väärtpaberi informatsioon 

ISIN  EE3100016965   

Väärtpaberi lühinimi  EEG1T   

Nimekiri/segment   BALTIC MAIN LIST   

Emitent   Ekspress Grupp (EEG) 

Nominaalväärtus 0,60 EUR 

Emiteeritud väärtpabereid  29 796 841  

Noteeritud väärtpabereid  29 796 841  

Noteerimise kuupäev  05.04.2007  

Turutegija (kuni maini 2014) Finasta Investeerimispank 

 
Dividendide maksmine otsustatakse iga-aastaselt ning see sõltub kontserni tulemustest, sündikaatlepingus 
sätestatud tingimuste täitmisest ja võimalikust investeerimisvajadusest.   

Üldkoosoleku kuupäev 24.05.2013 20.06.2014 

Periood, mille eest dividende makstakse 2012 2013 

Dividendimakse aktsia kohta EUR 1 sent 1 sent 

Kokku väljamakstav dividendisumma tuhandetes EUR 298 298 

Dividendisaajate nimekirja fikseerimise kuupäev 07.06.2013 09.07.2014 

Dividendimakse kuupäev 01.10.2013 02.10.2014 
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Allpool olevas tabelis on toodud väärtpaberi kauplemisajalugu 2010-2014 

Hind (EUR) 2014 2013 2012 2011 2010

Avamishind 1,12 1,06 1,03 1,53 1,03

Sulgemishind 1,14 1,14 1,06 1,03 1,53

Kõrgeim 1,14 1,22 1,18 1,84 1,62

Madalaim 0,79 1,03 0,96 0,95 0,80

Keskmine 1,03 1,13 1,04 1,32 1,28

Kaubeldud aktsiaid, tükkides 1 389 244 1 395 363 1 247 945 3 909 472 3 856 572

Käive, miljonites  1,43 1,57 1,30 5,17 4,92

Turuväärtus bilansipäeval, miljonites  33,97 33,97 31,58 30,72 45,53

P/E suhtarv (price earnings ratio) 6,56 31,45 12,51 18,24 na

 
Ekspress Grupi aktsia (EEG1T) hind eurodes ning kauplemisstatistika OMX Tallinna Börsil alates 1. jaanuar 
2009 kuni 31. detsember 2014. 

 

Aktsiahinna võrdlus (%) OMX Tallinna Börsi indeksiga perioodil 1.jaanuar 2009 – 31.detsember 2014.
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HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA ARUANNE 

 
Hea Ühingujuhtimise Tava (HÜT) on juhiste kogum, mis on mõeldud järgimiseks eelkõige börsiettevõtetele. 
HÜT-i sätete täitmine ei ole kohustuslik, ettevõttel on kohustus avalikustada ja põhjendada kas ja millises 
ulatuses HÜT-i  ei järgita. Börsiettevõtetele kehtib „täidan või selgitan“ nõue alates 1. jaanuarist 2006. 
 
AS Ekspress Grupp lähtub oma äritegevuses seadustest ja õigusnormidest, börsiettevõttena lähtub Tallinna 
Börsi nõuetest ning arvestab oma tegevuses olulises osas Hea Ühingujuhtimise Tava juhiseid. Praktilistel 
kaalutlustel järgitakse mõningaid soovitusi osaliselt.  
 
HÜT punkt 2.2.7 
Iga juhatuse liikme põhipalk, tulemustasu, lahkumishüvitus, talle makstavad muud hüved ning preemiasüsteemid, samuti nende 
olulised tunnused (sh võrdlusel põhinevad tunnused, motiveerivad tunnused ja riski tunnused) avaldatakse selges ja üheselt 
arusaadavas vormis emitendi veebilehel ning Hea Ühingujuhtimise Tava aruandes. Avaldatavad andmed on selged ja üheselt 
arusaadavad, kui need väljendavad otseselt kulutuse suurust emitendile või tõenäolise kulutuse suurust avalikustamise päeva 
seisuga. 
 
Kontsern avaldab juhatuse liikmetele makstud tasude üldsumma ning eraldi makstud lahkumishüvitised, kuid 
mitte iga liikme tasu eraldi. Kontsern ei avalda juhatuse liikmete põhipalka, tulemustasu, lahkumishüvitist ja 
muid hüvesid ning preemiasüsteeme ega nende olulisi tunnuseid, sest tegemist on juhatuse liikmete jaoks 
tundliku informatsiooniga ning nende andmete avaldamine ei ole ettevõtte juhtimiskvaliteedile hinnangu 
andmiseks vältimatult vajalik. Samuti ei soovi kontsern avalikustada sellist informatsiooni oma 
konkurentidele. 

Konsolideerimisgruppi kuuluvate kõikide juhatuste liikmetele (sh. tütarettevõtete tegevjuhtidele) makstakse 
lepingu lõppemisel ja lõpetamisel kompensatsiooni vastavalt tema ametilepingus ettenähtud tingimustele. 
Juhatuse liikmete ja tegevjuhtide lahkumishüvitised kuuluvad üldjuhul väljamaksmisele, kui lahkumise on 
algatanud ettevõte. Kui juhatuse liige või tegevjuht kutsutakse tagasi olulise põhjuseta, tuleb sõltuvalt töötatud 
ajale ette teatada kuni 3 kuud ja tasuda täiendavalt kuni 7 kuu palga ulatuses lahkumishüvitist. Juhul kui 
juhatuse liige või tegevjuht  lahkub ametist omaenda initsiatiivil või juhul, kui ta kutsutakse juhatusest tagasi 
olulise põhjusega, siis üldjuhul kompensatsiooni ei maksta.  

 
HÜT punkt 2.3.2 
Nõukogu otsustab emitendi ja tema juhatuse liikme või tema lähedase või temaga seotud isikuga tehtavate emitendi jaoks oluliste 
tehingute tegemise ja määrab selliste tehingute tingimused. Nõukogu poolt heakskiidetud tehingud juhatuse liikme, tema lähedase 
või temaga seotud isiku ja emitendi vahel avaldatakse Hea Ühingujuhtimise Tava aruandes. 
 
2014. aastal kontserni ja juhatuse liikmete vahel olulisi tehinguid ei teostatud.   
 
HÜT punkt 3.2.5  
Üldkoosolekul määratud nõukogu liikme tasu suurus ja maksmise kord avaldatakse emitendi Hea Ühingujuhtimise Tava 
aruandes, tuues eraldi välja põhi- ja lisatasu (sh lahkumishüvitus ja muud makstavad hüved). 
 
2014. aastal ei ole emitendi emaettevõttele ega kontserni tütar- ja sidusettevõtete nõukogu liikmetele tasu 
määratud.  
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AS Ekspress Grupp (edasipidi: Ekspress Grupp) juhtorganite valimine ja volitused 

Üldkoosolek 

Üldkoosolek on Ekspress Grupi kõrgeim juhtimisorgan. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas mitte 
hiljem kui kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu ettevõtte asukohas. Erakorraline üldkoosolek 
kutsutakse kokku seaduses sätestatud juhtudel. 

Ekspress Grupi 2014. aasta korraline üldkoosolek toimus 20. juunil 2014 Aktsiaseltsi asukohas. Üldkoosolek 
kinnitas Ekspress Grupi 2014. aasta majandusaasta aruande ja juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepaneku, 
mille kohaselt 2013. aasta puhaskasumist, milleks oli 1 081 tuhat eurot, jaotada järgmiselt: suurendada 
kohustuslikku reservkapitali 54 tuhande euro võrra, maksta aktsionäridele dividende vastavalt üks eurosent 
ühe aktsia kohta ning ülejäänud summa, milleks oli 729 tuhat eurot kanda eelmiste perioodide jaotamata 
kasumisse. Õigus osaleda kasumi jaotamises oli neil Ekspress Grupi aktsionäridel, kes olid seisuga 
09.07.2014.a. kell 23:59 kantud AS  Ekspress Grupp aktsionäride nimekirja. Dividendide väljamaksmine 
toimus 02.10.2014. Lisaks kutsus üldkoosolek tagasi nõukogu liikmed Ville Jehe ja Aavo Kokk; valis uuteks 
nõukogu liikmeteks Indrek Kasela ja Jaak Ennuste; pikendas nõukogu liikmete Kari Sakari Saloneni, Harri 
Helmer Roschieri, Viktor Mahhovi ja Hans Luik volitusi. Üldkoosolek kinnitas 2014-2016. a. majandusaasta 
aruannete audiitorkontrolli läbiviijaks aktsiaseltsi AS Deloitte Audit Eesti.  

Nõukogu 

Ettevõtte tegevust planeerib, juhtimist korraldab ning juhatuse tegevuse üle teostab järelevalvet nõukogu. 
Vastavalt põhikirjale koosneb nõukogu kolmest kuni seitsmest liikmest. Liikmete arvu otsustab üldkoosolek. 
Nõukogu liikmed valitakse üldkoosoleku poolt viieks aastaks. Ekspress Grupi nõukogu on kuueliikmeline. 
Nõukogu koosseisu kuuluvad nõukogu esimees Viktor Mahhov ja nõukogu liikmed Hans H. Luik, Harri 
Helmer Roschier, Kari Sakari Salonen ja alates 20.07.2014.a. Indrek Kasela ja Jaak Ennuste. Kuni uute 
nõukogu liikmete nimetamiseni käesoleval aastal olid nõukogu liikmeteks Aavo Kokk ja Ville Jehe.  

2014. aastal toimus neli nõukogu koosolekut, millest esimeselt puudus Viktor Mahhov; teiselt Viktor Mahhov, 
Ville Jehe ja Aavo Kokk; kolmandalt Jaak Ennuste ning neljandalt Indrek Kasela ja Harri Helmer Roschier. 
Kahel korral võeti otsused vastu ühehäälselt nõukogu koosolekut kokku kutsumata. 
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Informatsioon nõukogu liikmete kohta: 

Viktor Mahhov (ametisse nimetatud kuni 20.05.2019) 
- Nõukogu esimees alates 2006 
- Eesti Energia põlevkivi divisjoni finantsjuht  
- Lõpetanud Peterburi Ülikooli magistrantuuri majanduse eriala 1992. aastal 

Hans H. Luik (ametisse nimetatud kuni 20.05.2019) 
- Nõukogu liige alates 2004 
- OÜ HHL Rühm juhatuse liige 
- OÜ Minigert juhatuse liige 
- Lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse eriala 1984. aastal 

Harri Helmer Roschier (ametisse nimetatud kuni 20.05.2019) –  sõltumatu nõukogu liige 
- Nõukogu liige alates 2007 
- 1991-2006 Talentum Oy tegevjuht 
- Avaus Consulting OY ja Uoma Oy nõukogu liige 
- Lõpetanud majandusteaduse magistrantuuri 

Kari Sakari Salonen (ametisse nimetatud kuni 20.05.2019) 
- Nõukogu liige alates 2012 
- KJK Management SA juhatuse liige 
- KJK Capital OY nõukogu liige 
- KJK Fund Sicav-SIF juhatuse liige 
- KJK Fund II Sicav-SIF juhatuse liige 
- Lõpetanud Espoo Majanduskooli 1983. aastal 

Indrek Kasela (ametisse nimetatud alates 20.06.2014 kuni 20.05.2019) –  sõltumatu nõukogu liige 
- Nõukogu liige alates 2014 
- Fondivalitseja Amber Trust partner 
- Nõukogu liige äriühingutes AS Premia Foods (sh samasse gruppi kuuluvates tütarettevõtetes), AS Toode, 
ELKE Grupi AS, EPhaG AS, Salva Kindlustuse AS, AS Ridge Capital ning juhatuse liige äriühingutes OÜ 
Transtech Service, Fine, Wood and Company OÜ, Noblessneri Jahtklubi OÜ, Lindermann, Birnbaum & 
Kasela OÜ ja Managetrade OÜ, samuti mitmetes teistes äriühingutes Baltikumis ja Venemaal. 
- Lõpetanud 1996.a. New York’i Ülikooli  õigusteaduse magistrina. Bakalaureusekraadi omandanud Tartu 
Ülikoolis 1994.a., omab tunnistust EL õiguses Uppsala Ülikoolist.   

Jaak Ennuste (ametisse nimetatud alates 20.06.2014 kuni 20.05.2019) – sõltumatu nõukogu liige 
- Nõukogu liige alates 2014 
- ADM Interactive e-marketingi agentuuri nõukogu liige ja partner 
- Mediabrands Digital nõukogu liige ja partner 
- Lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli cum laude inseneri eriala 1989.a ja Londoni Business School nn 
Accelerated Development programmi 2001.a.  

Aavo Kokk (tagasi kutsutud 20.06.2014) 
- Nõukogu liige alates 2010 
- Catella Corporate Finance OÜ tegevpartner 
- Lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse eriala 1990. aastal  

Ville Jehe (tagasi kutsutud 20.06.2014) – sõltumatu nõukogu liige 
- Nõukogu liige alates 2008  
- OÜ Majatohter, OÜ Catelit, ABC Kinnisvarateenuste OÜ jt ettevõtete juhatuse liige 
- Lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli automaatika teaduskonna 1993. aastal 
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Juhatus 

Ettevõtte juhatuse volitused on sätestatud äriseadustikus ning need on piiratud ettevõtte põhikirjas määratud 
ulatuses. Ekspress Grupi juhatusel puudub õigus emiteerida aktsiaseltsi aktsiaid. Juhatuse liikmete valimine on 
ettevõtte nõukogu pädevuses. Juhatuse liikmed valitakse kuni viieks aastaks. Juhatuse liikmete valimiseks ja 
tagasikutsumiseks on vajalik nõukogu lihthäälteenamus. Juhatuse liige võib juhatusest tagasi astuda sõltumata 
põhjusest, teatades sellest nõukogule üks kuu ette. Ekspress Grupi ja juhatuse liikmete vahel puuduvad 
kokkulepped, mis käsitleksid hüvitisi seoses väärtpaberituru seaduse 19. peatükis sätestatud aktsiaseltsi 
ülevõtmisega. Vastavalt põhikirjale koosneb juhatus ühest kuni viiest liikmest. Ekspress Grupi juhatus on 
aastalõpu ja aruande koostamise seisuga kolmeliikmeline. Juhatuse koosseisu kuuluvad juhatuse esimees 
Gunnar Kobin ja juhatuse liikmed Pirje Raidma ning Andre Veskimeister 

 

Informatsioon juhatuse liikmete kohta: 

Gunnar Kobin (ametilepingu kehtivus kuni 31.12.2016)  
- Juhatuse esimees alates 2009 
- Grupi tegevjuht 
- 2005-2008 AS-i Ülemiste City juhatuse esimees   
- Lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli tootmise juhtimise ja planeerimise eriala 1993. aastal 
 

 

    

Andre Veskimeister (ametilepingu kehtivus kuni 16.12.2017) 
- Juhatuse liige alates 2009 
- Grupi arendusdirektor 
- Aastal 2006-2009 AS-i Ülemiste City arendusjuht 
- 2003-2006 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse finants- ja tugiteenuste direktor  
- Lõpetanud Estonian Business School'i ärijuhtimise eriala 2004. aastal 
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Pirje Raidma (ametilepingu kehtivus kuni 16.12.2017) 

juhatuse liige alates 2010 
- Grupi finantsdirektor 
- 1997 - 2005 Audiitorfirma PwC audiitor (töötanud Eestis ja Kanalisaartel Suurbritannias) 
- 2005 - 2006 LHV Group finants- ja administratiivjuht 
- 2006 - 2010 Investeerimispanga GILD Bankers finants- ja administratiivjuht  
- Lõpetanud Tartu Ülikooli rahvusvahelise majanduse eriala 1996. aastal 
- Vandeaudiitor ja rahvusvahelise organisatsiooni the Association of Chartered Certified Accountants 
(ACCA) liige, FCCA 
 

 

 
Auditikomitee 

Auditikomitee on nõukogu nõuandev organ raamatupidamise, audiitorkontrolli, riskijuhtimise, sisekontrolli ja 
-auditeerimise, järelevalve teostamise ja eelarve koostamise valdkonnas ning nõukogu tegevuse seaduslikkuse 
osas. 

Auditikomitee on kaheliikmeline. Kuni 20.juuni 2014.a. oli auditikomitee esimees Aavo Kokk. Auditikomitee 
liige on Viktor Mahhov.  

Audiitorite valimine ja tasustamine 

Audiitor valitakse ja kinnitatakse aktsionäride üldkoosoleku poolt. Audiitor valitakse tavaliselt kolmeks 
aastaks, seejärel korraldatakse uus hange. Valikukriteeriumiteks on auditimeeskonna kogemus, audiitorbüroo 
maine, kuulumine rahvusvahelisse võrgustikku, audiitori sõltumatus ja teenuste hind. Aktsionäride 
üldkoosolekul kinnitati aastateks 2014-2017 kontserni audiitoriks AS Deloitte Audit Eesti. Läti ettevõtteid 
auditeerib kohalik audiitorbüroo ja ühisettevõtte AS Express Post auditeerimist jätkab Ernst & Young Baltic 
AS. Kõikide 2014.a. auditite (sh kõik ühisettevõtted) tasu on kokku 67 tuhat eurot. Aastatel 2006-2013 oli 
kontserni konsolideeritud majandusaasta aruannete audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers. 2014.a. osteti 
Deloitte võrgustikult lisaks maksukonsultatsioone summas 8 tuhat eurot. 

Muu info 

Kontserni ülevõtmise korral väärtpaberituru seaduse 19. peatüki kohaselt on AS-i Express Post praegusel 
kaasaktsionäril AS-l Eesti Meedia õigus omandada õiglases väärtuses ühisettevõtte 50% osalus Ekspress 
Grupilt. Samasugune õigus on ka Ekspress Grupil AS-i Eesti Meedia aktsionäride muutuse korral vastavalt 
aktsionäride omavahelisele lepingule.  
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KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 

Konsolideeritud bilanss 

(tuhandetes EUR) 31.12.2014 31.12.2013 01.01.2013 Lisad 

VARAD  

Käibevara  

Raha ja raha ekvivalendid 3 656 2 111 1 193 5

Tähtajalised hoiused 19 98 0 5

Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 6 519 6 774 6 912 6

Tulumaksu ettemaks 37 45 14

Varud 2 072 2 329 2 531 10

Müügiootel põhivara 0 0 97

Käibevara kokku 12 303 11 357 10 747

  Põhivara  

Tähtajaline hoius 1 600 0 98 5

Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 1 170 269 228 11

Edasilükkunud tulumaksu vara 65 130 137

Investeeringud ühisettevõtetesse  500 1 543 1 362 13

Investeeringud sidusettevõtetesse   164 0 0 14

Materiaalne põhivara  14 506 13 595 14 775 15

Immateriaalne põhivara 46 287 48 362 50 870 16

Põhivara kokku 64 292 63 899 67 470

VARAD KOKKU 76 595 75 256 78 217

KOHUSTUSED   

Lühiajalised kohustused  

Laenukohustused 5 213 3 760 4 347 18

Võlad ja ettemaksed 6 249 8 436 8 418 17

Tulumaksu võlgnevus 19 63 120

Lühiajalised kohustused kokku 11 481 12 259 12 885

Pikaajalised kohustused  

Pikaajalised laenukohustused 17 939 20 672 24 233 18

Pikaajalised kohustused kokku 17 939 20 672 24 233

KOHUSTUSED KOKKU  29 420 32 931 37 118

OMAKAPITAL    

Aktsiakapital  17 878 17 878 17 878 29

Ülekurss 14 277 14 277 14 277 29

Omaaktsiad (64) 0 0

Reservid 1 440 1 250 740 29

Jaotamata kasum 13 644 8 848 8 190

Valuutakursi muutuste reserv 0 72 14

OMAKAPITAL KOKKU  47 175 42 325 41 099 29

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 76 595 75 256 78 217

 

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad lehekülgedel 33-80 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud 
osad.
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Konsolideeritud koondkasumiaruanne 

(tuhandetes EUR) 2014 2013 Notes 

Müügitulu 52 793 50 086 22

Müüdud toodangu kulu (40 688) (39 195) 23

Brutokasum  12 105 10 891

Muud äritulud 470 542

Turunduskulud (2 011) (1 864) 24

Üldhalduskulud  (5 438) (5 396) 25

Muud ärikulud (153) (102)

Kasum osaluse muutusest ühisettevõtetes  1 933 0 12

Kaubamärkide ja firmaväärtuse langusest tulenev allahindlus (1 443) (2 467) 26

Ärikasum 5 463 1 604

Intressitulud 27 5

Intressikulud (689) (763)

 Kasum/(kahjum) valuutakursi muutusest 33  (71)

Muud finantskulud (90) (58)

Kokku finantstulud/kulud  (719)  (887)

Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt 557 494 13

Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt  23 20 14

Kasum enne tulumaksustamist 5 324 1 231

Tulumaksukulu (214) (150) 8

Aruandeperioodi  kasum 5 110 1 081

Aruandeperioodi  puhaskasumi jaotus:  

Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist  5 110 1 081

Muu koondkasum, mis võib hiljem reklassifitseeruda kasumiaruandesse    

Realiseerimata kursivahed (34) 58

Muu koondkasum kokku 5 076 1 139

Aruandeperioodi koondkasum  

Emaettevõtte aktsionäride osa koondkasumist 5 076 1 139

Tava- ja lahustunud kasum aktsia kohta 0,17 0,04 29
 
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad lehekülgedel 33-80 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud 
osad. 
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Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne  

(tuhandetes EUR) 
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Saldo 31.12.2012 17 878 14 277 0 740 14 8 190 41 099

Kohustusliku reservkapitali suurendamine 0 0 0 126 0  (126) 0

Makstud dividend 0 0 0 0 0 (298) (298)

Aktsiaoptsioon 0 0 0 384 0   384

Tehingud omanikega kokku 0 0 0 510 0 (423) 87

Aruandeperioodi puhaskasum 0 0 0 0 0  1 081 1 081

Muu koondkasum 0 0 0 0 58 0 58

Aruandeperioodi koondkasum kokku 0 0 0 0 58 1 081 1 139

Saldo 31.12.2013 17 878 14 277 0 1 250 72 8 848 42 325

Kohustusliku reservkapitali suurendamine 0 0 0 54 0  (54) 0

Makstud dividend 0 0 0 0 0 (298) (298)

Omaaktsiate ostmine 0 0 (64) 0 0 0 (64)

Aktsiaoptsioon 0 0 0 136 0  0 136

Tehingud omanikega kokku 0 0 (64) 190 0 (352) (226)

Aruandeperioodi puhaskasum 0 0 0 0 0  5 110 5 110

Valuutakursimuutuste reservi tühistamine 0 0 0 0 (38) 38 0

Muu koondkasum 0 0 0 0 (34) 0 (34)

Aruandeperioodi koondkasum kokku 0 0 0 0 (72) 5 148 5 076

Saldo 31.12.2014 17 878 14 277 (64) 1 440 0 13 644 47 175
 

 
Täiendav informatsioon omakapitali muutuste kohta on esitatud Lisas 29. 
 
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad lehekülgedel 33-80 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud 
osad. 
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Konsolideeritud rahavoogude aruanne 

(tuhandetes EUR) 2014 2013 Lisad 

Jätkuvate tegevusvaldkondade rahavood äritegevusest    

Aruandeperioodi ärikasum 5 463 1 604 

Korrigeerimised:  

Põhivara kulum ja väärtuse langus 2 921 2 521 15,16

Kahjum kaubamärgi ja firmaväärtuse väärtuse langusest 1 443 2 467 26

Kasum osaluse muutusest ühisettevõtetes  (1 933) 0 

(Kasum)/-kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest 6 (30) 

Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus 136 384 

Äritegevuse rahavood:  

Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus  334 72 

Varude muutus 251 242 

Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus  (2 250) 16 

Rahavoog põhitegevusest 6 371 7 276 

Makstud ettevõtte tulumaks (185) (240) 

Makstud intressid (692) (794) 

Rahavood äritegevusest kokku 5 494 6 242 

Rahavood investeerimistegevusest  

Tagatishoiuse seadmine/vabastamine (1 600) 0 

Ühisettevõtete osaluste restruktureerimisel laekunud 2 354 0 

Investeeringud ühisettevõtetesse  (3) 0 

Sidusettevõtte ost (135) 0 

Tütarettevõtte ost 0 (327) 

Muude investeeringute ost 0 (15) 

Saadud intressid 6 34 

Põhivara soetamine (3 101) (769) 15,16,19

Põhivara müük 13 107 15,16

Antud laenud (24) (3) 

Antud laenude tagasimaksed 7 6 

Rahavood investeerimistegevusest kokku (2 483) (967) 

Rahavood finantseerimistegevusest  

Makstud dividendid (298) (298) 

Ühisettevõtetelt saadud dividendid 203 312 

Tasutud kapitalirendi maksed (75) (25) 19

Arvelduskrediidi kasutuse muutus 1 117 (745) 18

Saadud laen 1 346 0 

Saadud laenude tagasimaksed (3 695) (3 600) 18

Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel  (64) 0 

Rahavood finantseerimistegevusest kokku (1 466) (4 357) 

RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS 1 545 918 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 2 111 1 193 5

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 3 656 2 111 5
 
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad lehekülgedel 33-80 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud 
osad. 
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KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE  LISAD 

Lisa 1. Üldine informatsioon 

AS-i Ekspress Grupp ja tema tütarettevõtete peamisteks tegevusaladeks on online-meedia, ajalehtede, 
ajakirjade ja raamatute kirjastamine ning trükiteenuste osutamine. 

AS Ekspress Grupp (registreerimisnumber 10004677; aadress: Narva mnt.11E, 10151 Tallinn) on Eesti 
Vabariigis registreeritud valdusettevõte. Kontserni konsolideerimisgruppi kuuluvad allpool toodud tütar-, 
ühis- ja sidusettevõtted.  

Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule kinnitatakse juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heakskiidetud 
majandusaasta aruanne, mis sisaldab ka konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, aktsionäride 
üldkoosolekul. Juhatus kiitis heaks ja allkirjastas majandusaasta aruande 18. märtsil 2015. 
AS-i Ekspress Grupp kontserni (edaspidi „kontsern“) 2014. aasta konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruanne kajastab allpool toodud ettevõtete majandustulemusi. 

Ettevõtte nimi Staatus 
Osalus 

31.12.2014 
Osalus 

31.12.2013 
Põhitegevus Asukoht 

Tegevussegment: kesksed tegevused 

AS Ekspress Grupp Emaettevõte     Kontserniettevõtete haldamine ja 
tugiteenused Eesti 

       OÜ Ekspress Digital Tütarettevõte 100% 100% IT teenuste osutamine Eesti 

       OÜ Ekspress Finance Tütarettevõte 100% 100% Finantseerimise osutamine kontsernis  Eesti 

Tegevussegment: meedia (online-meedia ja perioodilised väljaanded)  

SIA Delfi Holding Tütarettevõte 100% 100% Online-meedia tütarettevõtete haldamine Läti 

      AS Delfi Tütarettevõte 100% 100% Online-meedia Läti 

           Cālis LV SIA Tütarettevõte 100% 100% Online-meedia  
(ühendamisel Delfi Lätiga) 

Läti 

      Delfi AS Tütarettevõte 100% 100% Online-meedia Eesti 

      Delfi UAB Tütarettevõte 100% 100% 
Online-meedia ja ajakirjade kirjastamine 
(ühendas 1.juulist 2014 endaga  
UAB Ekspress Leidyba) 

Leedu 

          UAB Sport Media Tütarettevõte 51% 51% Korvpallimängude edastamine internetis  
(hetkel ei tegutse) 

Leedu 

        Medipresa UAB Sidusettevõte 40% 40% Ajalehtede-ajakirjade hulgimüük (kuni 1.juuli 
2014 UAB Ekspress Leidyba omanduses) Leedu 

      TOV Delfi Tütarettevõte - 100% 
Online-meedia (müüdud likvideerimiseks 
märtsis 2014) Ukraina 

UAB Ekspress Leidyba Tütarettevõte - 100% 
Ajakirjade kirjastamine (alates 1. juuli 2014 
ühendatud Delfi UAB-ga) Leedu 

AS Eesti Ajalehed  Tütarettevõte 100% 100% Päeva- ja nädalalehtede kirjastamine Eesti 

OÜ Hea Lugu  Tütarettevõte 100% 100% Raamatute kirjastamine.  Eesti 

AS Ajakirjade Kirjastus Ühisettevõte 50% 50% Ajakirjade kirjastamine Eesti 

AS SL Õhtuleht Ühisettevõte 50% 50% Ajalehtede kirjastamine Eesti 

AS Express Post Ühisettevõte 50% 50% Ajalehtede-ajakirjade kojukanne Eesti 

 Adnet media UAB Sidusettevõte 49% - Internetireklaami lahendused ja -võrgustik 
(soetatud septembris 2014) Leedu 

        Adnet Media OÜ Sidusettevõte 49% - 
Internetireklaami lahendused ja -võrgustik 
(soetatud septembris 2014) Eesti 

         Adnet media SIA Sidusettevõte 49% - 
Internetireklaami lahendused ja -võrgustik 
(soetatud septembris 2014) Läti 

Tegevussegment: trükiteenused 

AS Printall Tütarettevõte 100% 100% Trükiteenuste osutamine Eesti 
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Lisa 2.  Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted 

Alljärgnevalt on kirjeldatud peamiseid arvestuspõhimõtteid, mida on kasutatud konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruande koostamisel. Toodud arvestuspõhimõtteid  on järjepidevalt rakendatud 
kõikidele aruandes toodud perioodidele, välja arvatud juhtudel, kui on kirjeldatud teisiti. 

Koostamise alused 

AS-i Ekspress Grupp konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas rahvusvaheliste 
finantsaruandluse standarditega, nagu need on võetud vastu Euroopa Liidu poolt (IFRS – International 
Financial Reporting Standards). Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt nendele 
rahvusvahelistele finantsaruandluse standarditele (IFRS) ja tõlgendustele (IFRIC), mis on avaldatud ja kehtivad 
või on avaldatud ja ennetähtaegselt rakendatavad aruannete koostamisel.  
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt soetusmaksumuse printsiibile, välja arvatud juhtudel, 
mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes. 

Vastavalt rahvusvahelistele finantsaruandluse standarditele tuleb anda juhtkonnapoolseid raamatupidamislikke 
hinnanguid ning kontserni raamatupidamispõhimõtete rakendamisel tegema juhtkonnapoolseid otsuseid. 
Valdkonnad, kus juhtkonna otsuste osatähtsus ning keerukus on olulisema mõjuga või kus konsolideeritud 
aruanded sõltuvad oluliselt eeldustest ja hinnangutest, on kirjeldatud Lisas 3. 

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud tuhandetes eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.  

Võrreldavus 

Finantsaruanded on koostatud lähtudes järjepidevuse ja võrreldavuse printsiibist, metoodikamuutuste sisu ja 
nende mõju on selgitatud vastavates lisades. Kui finantsaruannete kirjete esituslaadi või klassifitseerimise 
meetodit on muudetud, siis on vastavalt ümber klassifitseeritud ka eelmise perioodi võrreldavad näitajad.  
 

Standardid, standardite muudatused ja tõlgendused, mis muutusid kontsernile kohustuslikuks alates 
1. jaanuarist 2014 

 
IFRS 11 “Ühisettevõtmised”, võetud vastu Euroopa Liidu poolt 11. detsembril 2012. IFRS-is 11 
kehtestatakse uued raamatupidamisnõuded ühisettevõtmistele ja see  asendab IAS 31 „Osalused 
ühisettevõtmistes“. Võimalus kasutada ühiselt kontrollitavate ettevõtete kajastamisel proportsionaalse 
konsolideerimise meetodit on eemaldatud. Ühisettevõtete omanikud on kohustatud kasutama kapitaliosaluse 
meetodit. Lisaks kaotatakse IFRS-is 11 ühiselt kontrollitavate varade mõiste, võimalik on vaid eristada ühist 
majandustegevust ja ühisettevõtteid. Ühine majandustegevus on ühisettevõtmine, kus ühist kontrolli omavatel 
osapooltel on õigused varade ja kohustused kohustustuste suhtes. Ühisettevõte on ühisettevõtmine, kus ühist 
kontrolli omavatel osapooltel on õigused netovara suhtes.  

Nimetatud standard omas olulist mõju kontserni raamatupidamise aastaaaruandele, sest varasematel 
perioodidel kasutati meedia segmendis olevate ühisettevõtete AS Ajakirjade Kirjastus, AS SL Õhtuleht ja AS 
Express Post finantsandmete osas proportsionaalset konsolideerimist. Muudatuse tulemusel vähenevad 
kontserni müügitulud ja kulud, samuti vähenevad nii varad kui ka kohustused. Nimetatud muudatuse mõju on 
näidatud allpool toodud tabelites. 
  



AS Ekspress Grupp 

Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2014  

 

35

Kasumiaruanne 2013  
2013 

majandusaasta 
aruandes 

Muutus 

Võrreldavad 
andmed 2014 

raamatupidamise 
aastaaruandes 

AS SL 
Õhtuleht

AS 
Ajakirjade 
Kirjastus 

AS 
Express 

Post 

Elimi-
neerimised 

Tulud 58 427 (3 734) (4 036) (2 351) 1 779 50 086

Kulud (53 780) 3 553 3 897 2 095 (1 779) (46 015)

Ärikasum 4 647 (181) (139) (256) 0 4 071

Tulumaksukulu  (233) 37 1 45 0 (150)
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud 
kasum 0 145 138 211 0 494

Puhaskasum 3 548 0 0 0 0 3 548
 

Bilanss seisuga 31.12.2013 
 2013 

majandusaasta 
aruandes 

Muutus 

Võrreldavad 
andmed 2014  

raamatupidamise 
aastaaruandes 

AS SL 
Õhtuleht

AS 
Ajakirjade 
Kirjastus 

AS 
Express 

Post 

Elimi-
neerimised 

Käibevara 14 447 (915) (1 292) (1 759)  876 11 357

Põhivara 63 019 (88) (511) (45)  (20)  62 355

Investeeringud ühisettevõtetesse 0 288 920 315 20 1 543

VARAD KOKKU 77 466 (715) (883) (1 489)  876 75 255

    sh raha ja pangakontod 4 501 (723) (179) (1 390)  0 2 209

    sh  firmaväärtus 40 052 0 (456) 0 0 39 596

Lühiajalised kohustused 14 468 (714) (883) (1 489)  876 12 258

Pikaajalised kohustused 20 673 (1) 0 0 0 20 672

KOHUSTUSED KOKKU 35 141 (715) (883) (1 489)  876 32 930

    sh laenukohustused 24 432 0 0 0 0 24 432

OMAKAPITAL 42 325 0 0 0 0 42 325

 

Bilanss seisuga 01.01.2013 
2013 

majandusaasta 
aruandes 

Muutus 

Võrreldavad 
andmed 2014  

raamatupidamise 
aastaaruandes 

AS SL 
Õhtuleht

AS 
Ajakirjade 
Kirjastus 

AS 
Express 

Post 

Elimi-
neerimised 

Käibevara 13 545 (945) (1 147) (1 576)  870 10 747

Põhivara 66 754 (63) (523) (37)  (23)  66 108

Investeeringud ühisettevõtetesse 0 280 780 279 23 1 362

VARAD KOKKU 80 299 (728) (890) (1 334)  870 78 217

    sh. raha ja pangakontod 3 280 (761) (111) (1 117)  0 1 291

    sh. firmaväärtus  41 093 0 (456) 0 0 40 637

Lühiajalised kohustused 14 967 (728) (890) (1 334)  870 12 885

Pikaajalised kohustused 24 233 0 0 0 0 24 233

KOHUSTUSED KOKKU 39 200 (728) (890) (1 334)  870 37 118

    sh. võlakohustused 28 580 0 0 0 0 28 580

OMAKAPITAL 41 099 0 0 0 0 41 099
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Standardid, standardite muudatused ja tõlgendused, mis muutusid kontsernile kohustuslikuks alates 
1. jaanuarist 2014 või hilisematel perioodidel. Selliste muudatuste kasutuselevõtmine koos kehtivate 
standarditega ei ole põhjustanud muutusi kontserni arvestuspõhimõtetes. 

 
IFRS 10 “Konsolideeritud aruanded” (võetud vastu Euroopa Liidu poolt 11. detsembril 2012). Standard 
asendab kontrolli ja konsolideerimise kohta kehtivad juhised IAS-is 27 „Konsolideeritud ja konsolideerimata 
finantsaruanded“ ja SIC-is 12 „Konsolideerimine – eriotstarbelised majandusüksused“ nii, et viiakse kõikide ettevõtete 
jaoks sisse üksainus kontrollil põhinev konsolideerimiskriteerium, mis ei sõltu omandatud ettevõtte 
omadustest (s.t. kas ettevõtet kontrollitakse investorite hääleõiguste kaudu või muude lepinguliste kokkulepete 
kaudu, nagu on tavaline eriotstarbega majandusüksustes). Standardi kohaselt põhineb kontroll sellel, kas 
investoril on 1) kontroll tütarettevõtte üle; 2) juurdepääs või õigused muutuvale kasumlikkusele seoses oma 
tegevusega tütarettevõttes ja 3) võimalus kasutada oma võimu tütarettevõtte üle, millega ta saab mõjutada 
kasumlikkust. 
 
IFRS 12 “Avalikustamise nõuded osaluste kohta teistes ettevõtetes” (võetud vastu Euroopa Liidu poolt 
11. detsembril 2012). Standard nõuab täiendava informatsiooni avalikustamist ettevõtjatelt, kellel on osalused 
tütarettevõttes, ühisettevõtmises, sidusettevõttes või konsolideerimata struktureeritud üksuses. Standardi 
eesmärgiks on nõuda ettevõtetelt  sellise informatsiooni avalikustamist, mis aitaks finantsaruande lugejatel 
hinnata tütar- ja sidusettevõtetes, ühisettevõtmistes ja konsolideerimata struktureeritud üksustes osaluste 
olemust ja osalustega seotud riske ja finantsmõjusid. Täitmaks uusi nõudeid on kontsern laiendanud 
informatsiooni avalikustamist oma finantsaruannetes. 
 
IAS 27 (muudetud 2011) “Konsolideerimata finantsaruanded” (võetud vastu Euroopa Liidu poolt 11. 
detsembril 2012). Juhised konsolideerimata finantsaruannete kohta jäid samaks ja on toodud muudetud IAS-s 
27. IFRS 10 asendab muus osas IAS-i 27. 
 
IAS 28 (muudetud 2011) “Investeeringud sidus- ja ühisettevõtetesse” (võetud vastu Euroopa Liidu 
poolt 11. detsembril 2012). IAS 28 muudeti eesmärgiga tagamaks vastavus seoses IFRS 10, IFRS 11 ja IFRS 
12 väljaandmisega. 
 
Muudetud IFRS 10 “Konsolideeritud aruanded”, IFRS 11 “Ühisettevõtmised”  ja IFRS 12 
“Avalikustamise nõuded osaluste kohta teistes ettevõtetes” (võetud vastu Euroopa Liidu poolt 4. aprillil 
2013). Muudatuste eesmärgiks on anda täiendavaid üleminekujuhiseid standardites IFRS 10, IFRS 11 ja IFRS 
12, piirates “nõuet avalikustada korrigeeritud võrreldavat informatsiooni ainult eelmise võrreldava perioodi 
kohta.” Muudatusi tehti ka standardites IFRS 11 ja IFRS 12, et elimineerida nõue anda võrreldavat 
informatsiooni möödunud perioodile eelnenud perioodide kohta. 
 
Muudetud IFRS 10 “Konsolideeritud aruanded”, IFRS 12 “Avalikustamise nõuded osaluste kohta 
teistes ettevõtetes” ja IAS 27 (muudetud 2011) “Konsolideerimata finantsaruanded” (võetud vastu 
Euroopa Liidu poolt 20. novembril 2013). Muudatustega kehtestatakse erand IFRS-s 10 toodud 
konsolideerimisnõuetele ja nõutakse, et investeerimisettevõte kajastaks oma tütarettevõtteid õiglases väärtuses 
muutustega läbi kasumiaruande, selle asemel et neid konsolideerida. Muudatustega kehtestati ka nõuded 
informatsiooni avalikustamisele investeerimisettevõtete poolt. 
 
Muudetud IAS 32 “Finantsvarade ja –kohustuste saldeerimine” (võetud vastu Euroopa Liidu poolt 13. 
detsembril 2012).  Muudatustega selgitati saldeerimise kriteeriumeid ja keskenduti neljale valdkonnale: a) 
mida tähendab „on kehtiv juriidiline õigus saldeerimiseks“; b) üheaegse realiseerimise ja arvelduse 
rakendamine; c) tagatissummade saldeerimine; d) saldeerimisnõuete rakendamise arvestusühik. 
 
“Mittefinantsvarade kaetava väärtuse kohta avalikustatav info” – IAS 36 muudatused (võetud vastu 
Euroopa Liidu poolt 19. detsembril 2013). Nende muudatuste rakendusala on kitsas ja käsitleb 
informatsiooni avalikustamist mittefinantsvarade kaetava väärtuse kohta, kui see väärtus põhineb õiglasel 
väärtusel, millest on maha arvatud võõrandamiskulud. IFRS 13 koostamise ajal otsustas IASB muuta IAS-i 
36, et nõuda informatsiooni avalikustamist mittefinantsvarade kaetava väärtuse kohta. Uued muudatused 
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selgitavad IASB esialgset eesmärki, et sellise avalikustamise rakendusala on piiratud mittefinantsvarade 
kaetava väärtusega, mis põhineb õiglasel väärtusel, millest on maha arvatud võõrandamiskulud. 
 
 „Tuletisinstrumendilepingute tehingupartneri muutmine ja riskimaandamisarvestuse jätkamine“ – 
IAS 39 muudatused (võetud vastu Euroopa Liidu poolt 19. detsembril 2013). Muudatused on kitsa 
rakendusalaga ja lubavad riskimaandamisarvestuse kasutamise jätkamist olukorras, kus tuletisinstrumendi, mis 
on määratletud riskimaandamise instrumendina, lepingus on tulenevalt seadustest või regulatsioonidest 
tehingupartnerit muudetud (ingl.k. novated) (st pooled on kokku leppinud esialgse osapoole asendamises 
uuega), eesmärgiga sooritada arveldus keskse vastaspoolega.  
 
Standardid, standardite muudatused ja tõlgendused, mis muutuvad kontsernile kohustuslikuks 
alates 1. jaanuarist 2015 või hilisematel perioodidel. 
 
Kontsern ei ole rakendanud käesolevaid uusi standardeid või muudatusi ennetähtaegselt. Käesolevad uued 
standardid ja muudatused võivad avaldada mõju kontserni kehtivatele arvestuspõhimõtetele, kuid kontsern ei 
ole veel hinnanud nende mõju oma finantsaruannetele. 

Mitmesuguste standardite muudatused “IFRS-ide täiendused (2010-2012)” on seotud IFRS-i (IFRS 2, 
IFRS 3, IFRS 8, IFRS 13, IAS 16, IAS 24 ja IAS 38) iga-aastase arendusprojektiga, mille peamine eesmärk on 
kõrvaldada vastuolud ja täpsustada sõnastust – võetud vastu Euroopa Liidu poolt 17. detsembril 2014 
(rakendub 1. veebruaril 2015 või hiljem algavatele aruandeperioodidele). Muudatustega selgitatakse juhiseid 
arvestuse kajastamiseks juhtudel, kui oli lubatud juhiste vaba tõlgendamine.  Kõige olulisemad uued või 
ülevaadatud nõuded käsitlevad järgmisi küsimusi: (i) “omandi üleandmise tingimuste” määratlus; (ii) 
tingimusliku tasu arvestus äriühenduses; (iii) ärisegmentide liitmine ja kõikide aruandvate segmentide varade 
võrdlus ettevõtte varadega; (iv) lühiajaliste nõuete ja kohustuste mõõtmine; (v) akumuleeritud amortisatsiooni 
rakendamise proportsionaalne korrigeerimine ümberhindamise meetodi puhul ja (vi) juhtkonna võtmeisikute 
mõiste täpsustamine. 

Mitmesuguste standardite muudatused “IFRS-ide täiendused (2011-2013)” on seotud IFRS-i (IFRS 1, 
IFRS 3, IFRS 13 ja IAS 40) iga-aastase arendusprojektiga, mille peamine eesmärk on kõrvaldada vastuolud ja 
täpsustada sõnastust – võetud vastu Euroopa Liidu poolt 18. detsembril 2014 (rakendub 1. jaanuaril 2015 või 
hiljem algavatele aruandeperioodidele). Muudatused selgitavad juhiseid arvestuse kajastamiseks juhtudel, kui 
oli lubatud juhiste vaba tõlgendamine. Kõige olulisemad muudatused on järgmised uued või ülevaadatud 
nõuded: (i) efektiivsete IFRS-ide mõiste IFRS 1-s; (ii) erandi rakendusala ühisettevõtetes; (iii) IFRS 13 punkti 
52 (portfellis tehtav erand) rakendusala ja (iv) IFRS 3 ja IAS 40 vastastikuse mõju selgitamine vara 
klassifitseerimisel investeerimisvarana või omaniku poolt kasutatava kinnisvarana. 

Muudetud IAS 19 “Hüvitised töötajatele” (võetud vastu Euroopa Liidu poolt 17. detsembril 2014; 
rakendub 1. veebruaril 2015 või hiljem algavatele aruandeperioodidele). Muudatuste rakendusala on piiratud 
ja seda kohaldatakse töötajate või kolmandate osapoolte poolt tehtud sissemaksetele kindlaksmääratud 
hüvitistega plaanidesse. Muudatuste eesmärgiks on lihtsustada sissemaksete kajastamist, mis ei sõltu töötaja 
tööalase teenistuse pikkusest, nagu näiteks töötaja sissemaksed, mida arvutatakse kindla protsendina 
töötasust. 

IFRIC 21 “Maksud”  (võetud vastu Euroopa Liidu poolt 13. juulil 2014; rakendub 1.juunil 2014 või hiljem 
algavatele aruandeperioodidele). IFRIC 21 on IAS 37 „Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud 
varad” tõlgendus. IAS 37 kehtestab kohustuse kajastamise nõuded, sealhulgas kui ettevõttel on minevikus 
toimunud sündmuse tõttu kehtiv kohustus (nn. kohustav sündmus). Tõlgendusega täpsustatakse seda, et 
kohustav sündmus, mis tekitab maksu tasumise kohustuse, on maksukohustust sätestava seaduse poolt 
kindlaks määratud sündmus. 
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IASB poolt välja antud uued standardid, muudatused ja tõlgendused, mis ei ole veel Euroopa Liidu 
poolt vastu võetud. 

Kontsern ei ole veel hinnanud nende uute standardite ja muudatuste mõju oma arvestuspõhimõtetele ja 
finantsaruannetele. 

 
IFRS 9 “Finantsinstrumendid” (rakendub 1. jaanuaril 2018 või hiljem algavatele aruandeperioodidele) on 
standard, mis asendab IAS 39 “Finantsinstrumendid: kajastamine ja mõõtmine”. IFRS 9 toob ära juhised 
kajastamise ja mõõtmise, väärtuse languse, kajastamise lõpetamise ja üldise riskihindamise arvestamise kohta. 
 

o Klassifitseerimine ja mõõtmine – IFRS 9 kehtestab uue juhise finantsvarade 
klassifitseerimiseks, mis sõltub ettevõtte ärimudelist finantsinstrumentide haldamisel ja 
instrumendi lepinguliste rahavoogude omadustest. See ühtne põhimõte asendab kehtiva reegli, 
mis tuleneb standardist IAS 39. Uue mudeli põhjal rakendatakse kõikide finantsinstrumentide 
suhtes ka ühtainust väärtuse languse kajastamise mudelit. 

o Väärtuse langus – IFRS 9 kehtestab uue mudeli vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi 
mõõtmiseks, mis nõuab, et prognoositavad krediidikahjumid oleksid kajastatud õigeaegselt. 
Muuhulgas nõuab uus standard, et ettevõtted arvestaksid prognoositavaid krediidikahjumeid, kui 
toimub finantsinstrumentide esmane kajastamine ja kajastaksid kogu eluea prognoositavaid 
kahjumeid õigeaegselt.  

o Riskimaandamise arvestamine – IFRS 9 kehtestab oluliselt muudetud mudeli riskimaandamise 
kajastamisel ja nõuab rohkema informatsiooni avalikustamist riskide juhtimise kohta. Uus mudel 
esindab märkimisväärset muudatust riskimaandamise arvestuses, mis vastab paremini riskide 
juhtimise tegevuse arvestuspõhimõtetele. 

o Oma krediidirisk - IFRS 9 eemaldab kasumist või kahjumist volatiilsuse, mida põhjustavad 
muudatused õiglases väärtuses mõõdetavas kohustuste krediidiriskis. Muudatus tähendab seda, et 
ettevõtte selliste kohustuste krediidiriski halvenemist ei kajastata enam kasumis või kahjumis. 

 
IFRS 14 “Reguleeritud hinnatingimustes müügitulu kajastamine” (rakendub 1. jaanuaril 2016 või 
hiljem algavatele aruandeperioodidele). Standardi eesmärk on lubada ettevõtetel, mis rakendavad 
esmakordselt IFRSi ja hetkel kajastavad reguleeritud hinnatingimustes müügitulu vastavalt kohalikule 
raamatupidamistavale jätkata seda kuni üleminekuni IFRS-idele. 
 
IFRS 15 “Kliendilepingutest tulenev tulu” (rakendub 1. jaanuaril 2017 ja hiljem algavatele 
aruandeperioodidele.) Standardiga kehtestatakse see, kuidas ja millal IFRS-i aruandja kajastab tulu ning nõuab, 
et sellised ettevõtted annaksid finantsaruannete lugejatele rohkem asjaomast informatsiooni. Standard asendab 
IAS 18 “Tulu”, IAS 11 “Ehituslepingud” ja rida tuluga seotud tõlgendusi. Standardi rakendamine on 
kohustuslik kõikidele IFRS-i aruandjatele ja seda kohaldatakse peaaegu kõikide kliendilepingute puhul: 
põhilised erandid on rendid, finantsinstrumendid ja kindlustuslepingud. Uue standardi peaeesmärgiks on 
tagada, et ettevõtted kajastavad tulu kaupade või teenuste klientidele ülemineku esitamiseks summas, mis 
peegeldab tasu maksmist (s.t. makset), mida ettevõte ootab saada nende kaupade või teenuste eest. Uus 
standard aitab saavutada ka paremat tulu avalikustamist, annab juhiseid tehingute kohta, mida ei olnud varem 
põhjalikult kajastatud (nt. tulu teenustelt ja lepingute muutmine) ning täiustab juhiseid mitmeosaliste 
kokkulepete kohta. 
 
Muudetud IFRS 10 “Konsolideeritud finantsaruanded” ja IAS 28 “Investeeringud sidus- ja 
tütarettevõtetesse” (rakendub 1. jaanuaril 2016 või hiljem algavatele aruandeperioodidele). Muudatused 
käsitlevad vastuolu IAS 28 ja IFRS 10 nõuete vahel ning selgitavad, et tehingus, milles osaleb sidusettevõte 
või ühisettevõte, sõltub kasumi või kahjumi kajastamise ulatus sellest, kas müüdud või sissemakstud varad 
kujutavad endast äritegevust. 
 
Muudetud IFRS 10 “Konsolideeritud finantsaruanded”, IFRS 12 „Avalikustamise nõuded osaluste 
kohta teistes ettevõtetes” ja IAS 28 “Investeeringud sidus- ja ühisettevõtetesse” (rakendub 1. jaanuaril 
2016 või hiljem algavatele aruandeperioodidele). IFRS 10, IFRS 12 ja IAS 28 muutuste rakendusala on 
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piiratud ja täpsustab nõudeid investeerimisettevõtete arvestuspõhimõtetele. Muudatustega nähakse ette ka 
teatud erandid. 
 
“Ühised ettevõtmised” – IFRS 11 muudatused (rakendub 1. jaanuaril 2016 või hiljem algavatele 
aruandeperioodidele). Muudatustega kehtestatakse uus juhis selleks, kuidas kajastada osaluse omandamist 
ühises ettevõtmises, mis kujutab endast äritegevust ja täpsustatakse sellise omandamise arvestuspõhimõtteid. 
 
“Finantsaruannete esitamine” – IAS 1 muudatused (rakendub 1. jaanuaril 2016 või hiljem algavatele 
aruandeperioodidele). Muudatuste eesmärgiks on veelgi julgustada ettevõtteid, et asjatundlikult hinnata, millist 
informatsiooni oma finantsaruannetes avalikustada. Näiteks tehakse muudatustega selgeks, et olulisust 
rakendatakse kõikidele finantsaruannetele ja et mitteolulise informatsiooni lisamine võib vähendada 
finantsinfo avalikustamise kasulikkust. Lisaks sellele täpsustatakse muudatustega, et ettevõtted peaksid 
asjatundlikult hindama, kus ja mis järjekorras finantsinformatsiooni avalikustada. 
 
IAS 16 “Materiaalne põhivara” ja IAS 38 “Mittemateriaalsed varad” muudatused (rakendub 1. 
jaanuaril 2016 või hiljem algavatele aruandeperioodidele). Muudatustega täpsustatakse, et tulupõhise meetodi 
kasutamine kulumi arvestamiseks ei ole sobiv, kuna vara kasutamist hõlmava tegevuse poolt genereeritud 
tulu peegeldab üldiselt muid tegureid kui varaga seotud majandusliku kasu kasutamist. Muudatustega 
täpsustatakse ka seda, et tulu on üldiselt ebasobiv alus mittemateriaalse varaga seotud majandusliku kasu 
tarbimise mõõtmiseks. Samas võib seda eeldust teatud piiratud asjaoludel vaidlustada. 
 
Muudetud IAS 16 “Materiaalne põhivara” ja IAS 41 “Põllumajandus” (rakendub 1. jaanuaril 2016 või 
hiljem algavatele aruandeperioodidele). Muudatustega viiakse IAS 16 rakendusalasse ka 
põllumajandussaaduste kasvatamiseks kasutatavad taimed ja neid arvestatakse samadel põhimõtetel nagu 
materiaalset põhivara. 
 
“Konsolideerimata finantsaruanded” – IAS 27 muudatused (rakendub 1. jaanuaril 2016 või hiljem 
algavatele aruandeperioodidele). Muudatustega lubatakse uuesti kasutada kapitaliosaluse meetodit 
investeeringute kajastamisel tütar-, ühis- ja sidusettevõtetesse ettevõtte konsolideerimata finantsaruannetes.  
 
Mitmesuguste standardite muudatused “IFRS-ide täiendused 2012-2014” on seotud IFRS-i (IFRS 5, 
IFRS 7, IAS 19 ja IAS 34) iga-aastase arendusprojektiga, mille peamine eesmärk on kõrvaldada vastuolud ja 
täpsustada sõnastust (rakendub 1. jaanuaril 2016 või hiljem algavatele aruandeperioodidele). Muudatused 
selgitavad juhiseid arvestuse kajastamiseks juhtudel, kui oli lubatud juhiste vaba tõlgendamine. Kõige 
olulisemad uued või ülevaadatud nõuded käsitlevaid järgmisi küsimusi: (i) muudatused 
võõrandamismeetodites; (ii) teeninduslepingud; (iii) IFRS 7 muudatuste rakendatavus konsolideeritud 
vahefinantsaruannetes; (iv) diskontomäär: regionaalse turu küsimus; (v) “vahefinantsaruandes mujal oleva 
informatsiooni” avalikustamine. 
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Konsolideerimise põhimõtted 
 
Tütarettevõtted 

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõte omab kontrolli. Tütarettevõte loetakse emaettevõtte 
kontrolli all olevaks, kui emaettevõte kontrollib tütarettevõtet, omab juurdepääsu või õigusi muutuvale 
kasumlikkusele oma tehingutest tütarettevõttega ja suudab kasutada oma võimu kasumlikkuse mõjutamiseks. 
Kui asjaolud näitavad, et üks või mitu kolmest eespool loetletud kontrollielemendist on muutunud, siis hindab 
emaettevõte uuesti, kas ta kontrollib tütarettevõtet või mitte. 

Kui emaettevõttel ei ole tütarettevõttes hääleõiguse enamust, kontrollib ta tütarettevõtet ka siis kui tema 
hääleõigus on piisav, et anda talle praktiline suutlikkus juhtida ühepoolselt tütarettevõtte asjaomast tegevust. 
Hindamaks, kas emaettevõtte hääleõigus tütarettevõttes on piisav kontrolli omamiseks, võtab emaettevõtte 
arvesse kõiki asjaomaseid fakte ja asjaolusid, sealhulgas emaettevõttele kuuluvat hääleõigust võrreldes teistele 
hääleõiguslikele omanikele kuuluvate osaluste ja jaotusega, emaettevõttele, teistele hääleõiguslikele omanikele 
või kolmandatele osapooltele potentsiaalselt kuuluv hääleõigus, teistest lepingulistest kokkulepetest tulenevad 
õigused ja kõik täiendavad faktid ja asjaolud, mis näitavad, kas emaettevõte suudab või ei suuda juhtida antud 
hetkel otsuste langetamist, sealhulgas mõjutada hääletamise tulemusi aktsionäride koosolekutel. 

Kui emaettevõte omandas või loovutas perioodi jooksul ettevõtte üle kontrolli, on vastav tütarettevõte 
konsolideeritud alates selles kontrolli omandamise kuupäevast kuni kontrolli lõppemise kuupäevani. 

Kasum või kahjum ning muu koondkasumi kõik komponendid omistatakse emaettevõtte omanikele ja 
mittekontrollitavatele osalustele. Tütarettevõtete koondkasum omistatakse emaettevõtte omanikele ja 
mittekontrollitavatele osalustele isegi juhul kui selle tulemuseks tekib mittekontrollitaval osalusel puudujäägiga 
saldo. 

Tütarettevõtte soetamist kajastatakse ostumeetodil. Äriühenduses üleantud tasu kajastatakse õiglases 
väärtuses, mis on kontsernile üleantud varade omandamise kuupäeval kehtinud õiglase väärtuse, kontserni 
poolt omandatud ettevõtte eelmiste omanike ees tekkinud kohustuste ja kontserni poolt tütarettevõttes 
kontrolli omandamise eest väljastatud osaluse omakapitalis summa. Omandamisega seotud kulud kajastatakse 
üldjuhul kasumiaruandes omandamise hetkel. Firmaväärtus on positiivne vahe makstud tasu, omandatavas 
ettevõttes mittekontrollitava osaluse väärtuse ning omandajale ettevõttes varasemalt  kuulunud osaluse 
omakapitalis õiglase väärtuse summa ja omandatud netovara õiglase väärtuse vahel. Juhul, kui 
soetusmaksumus on väiksem omandatud netovara õiglases väärtusest, kajatatakse tekkinud vahe koheselt 
kasumiaruandes. 

Konsolideeritud aruandes on elimineeritud kõik kontsernisisesed saldod, tehingud ning realiseerimata 
kasumid. Realiseerimata kahjumid on samuti elimineeritud, arvestades indikatsioone vara väärtuse languse 
kohta. Vajadusel on harmoniseeritud tütarettevõtete arvestuspõhimõtteid selleks, et kindlustada ühtlaste 
arvestuspõhimõtete järgimine kontserni konsolideeritud aruandes. 

Ühisettevõtted ja sidusettevõtted 

Ühisettevõte on ühine ettevõtmine, kus osapooltel, mis ühiselt kontrollivad ettevõtmist on õigus ühise 
ettevõtmise netovaradele. Ühine kontroll on lepinguline kokkulepe jagada ettevõtmise kontrolli, mis kehtib 
ainult juhul kui otsused ajaomaste tegevuste kohta nõuavad kontrolli jagavate osapoolte ühehäälset 
nõusolekut. 
 
Sidusettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle kontsernil on oluline mõju, aga mida kontsern ei kontrolli. 
Üldjuhul kaasneb oluline mõju 20%-50% osalusega. 

Kontserni osalused ühiselt kontrollitud ettevõtetes on varasematel aastatel proportsionaalselt konsolideeritud, 
mille kohaselt ühisettevõtte osa ühiselt kontrollitava majandusüksuse kõigist varadest, kohustustest, tuludest ja 
kuludest on liidetud rida-realt kontserni finantsaruannete sarnaste kirjetega. Investeeringute soetamine 
ühisettevõtetesse kajastati ostumeetodil sarnaselt investeeringute soetamisega tütarettevõtetesse. Alates 
1.jaanuarist 2014 ei ole proportsionaalne konsolideerimine enam lubatud ning vastavalt IFRS-le 11 
„Ühisettevõtmised” kajastatakse ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil. Ühisettevõtetesse tehtud 
investeeringute soetusmaksumus on leitud seisuga 1.jaanuar 2013, milleks on ühisettevõtete varade ja 
kohustuste netomaksumus, millele on lisatud firmaväärtus. 2013.a. võrreldavad andmed on viidud vastavusse 
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uute arvestuspõhimõtetega ning kajastavad ühisettevõtteid AS SL Õhtuleht, AS Ajakirjade Kirjastus ja AS 
Express Post juba kapitaliosaluse meetodil.  

Investeeringute soetamine ühisettevõtetesse ja sidusettevõtetesse kajastatakse esialgu ostumeetodil ja hiljem 
kapitaliosaluse meetodil. Kontserni investeering ühisettevõtetesse ja sidusettevõtetesse hõlmab firmaväärtust, 
mis määratakse kindlaks omandamise hetkel. 

Kontsernile kuuluv osa sidusettevõtte soetamise järgselt teenitud kasumites või kahjumites kajastatakse 
kasumiaruandes. Kumulatiivsed soetamise järgselt toimunud muutused kajastatakse investeeringu bilansilise 
väärtuse korrigeerimisena. Kui kontserni osa sidusettevõtte kahjumist on võrdne või ületab sidusettevõttesse 
tehtud investeeringu bilansilist väärtust, mille hulka arvatakse ka muud tagamata nõuded sidusettevõttelt, siis 
kajastatakse edaspidi tekkivaid kahjumeid ainult juhul, kui kontsern on võtnud kohustuse või on teinud 
makseid sidusettevõtte eest. 

Kontserni ja ühis- ja sidusettevõtete omavahelistest tehingutest tekkinud realiseerimata kasumid on 
elimineeritud proportsionaalselt kontserni osalusega ühis- ja sidusettevõtete aktsia- või osakapitalis. 
Realiseerimata kahjumid on samuti elimineeritud, kui tehing ei viita üleantud vara väärtuse langusele. Ühis- ja 
sidusettevõtete raamatupidamispõhimõtteid on vajadusel muudetud kindlustamaks kooskõla kontserni 
arvestuspõhimõtetega. 

Investeeringute soetamist ühis- ja sidusettevõtetesse kajastatakse ostumeetodil sarnaselt investeeringute 
soetamisele tütarettevõtetesse kontserni poolt. 

Emaettevõtte eraldiseisvad raamatupidamise aruanded – konsolideeritud raamatupidamise aruandes lisainformatsioonina 
esitatud emaettevõtte eraldiseisvad esmased aruanded  

Vastavalt Eesti Raamatupidamise Seadusele tuleb konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisades 
avaldada konsolideeriva üksuse (emaettevõte) eraldiseisvad konsolideerimata esmased aruanded. Emaettevõtte 
esmaste aruannete koostamisel on järgitud samu arvestuspõhimõtteid, mida on rakendatud ka konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruande koostamisel. Tütarettevõtete kajastamist käsitlevaid arvestuspõhimõtteid on 
emaettevõtte eraldiseisvates põhiaruannetes, mis on esitatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande 
lisana, muudetud vastavalt IAS 27 „Konsolideeritud ja eraldiseisvad raamatupidamise aruanded” nõuetele 
vastavalt ning on investeeringud tütar- ja ühisettevõtete aktsiatesse kajastatud soetusmaksumuses miinus 
vajadusel allahindlused vara väärtuse langusest.  

Raha ja raha ekvivalendid 

Raha ja raha ekvivalendid sisaldab kassa, pangakontode ning kuni 3-kuuliste pangadeposiitide jääke. 
Arvelduskrediiti kajastatakse laenudena lühiajaliste kohustuste hulgas.  

Välisvaluuta arvestus 

Arvestus- ja esitusvaluuta 

Kontserni kuuluvate ettevõtete raamatupidamise aastaaruandes kajastatud komponentide üle peetakse 
arvestust arvestusvaluutas, milleks on ettevõtete äritegevuse põhilise majanduskeskkonna valuuta. 
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanded on koostatud eurodes.  

Välisvaluutapõhised tehingud ja saldod 

Välisvaluutas fikseeritud tehingute ümberarvestusel arvestusvaluutasse on aluseks võetud tehingu toimumise 
päeval ametlikult kehtinud vastava kontserniettevõtte asukohariigi keskpanga või euro puhul, Euroopa 
Keskpanga valuutakursid. Sellistest tehingutest ning aastalõpu kursiga välisvaluutas fikseeritud monetaarsete 
varade ja kohustuste ümberarvestustest saadud kasumid ja kahjumid on kajastatud kasumiaruandes.  

Kontserniettevõtted 

Kõigi kontserni kuuluvate ettevõtete, mille arvestusvaluuta erineb esitusvaluutast ning mille arvestusvaluuta ei 
ole hüperinflatsiooni majanduskeskkonnast, majandustulemuse ning bilansi ümberarvestamisel 
esitusvaluutasse: 

(a) kõigi vara ja kohustuste kirjed arvestatakse igal bilansipäeval ümber eurodesse selle bilansipäeva 
kehtiva Euroopa Keskpanga kursi alusel; 
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(b) tulud ja kulud igas kasumiaruandes arvestatakse ümber eurodesse perioodi keskmise Euroopa 
Keskpanga valuutakursi alusel; 

(c) aruannete ümberarvestusest tulenevad kursivahed kajastatakse omakapitalis eraldi real 
„Realiseerimata kusivahed“. 

Välismaise majandusüksuse soetamisel tekkinud firmaväärtuse ja õiglase väärtuse mõjusid käsitletakse 
välismaise majandusüksuse varade ja kohustustena ning need konverteeritakse bilansipäeva kursiga. 
Välismaise tütarettevõtte osalisel või täielikul realiseerimisel kas võõrandamise, likvideerimise, aktsiakapitali 
tagastamise või tühistamise tulemusena kajastatakse omakapitalis kajastatud realiseerimata kursivahed 
kasumiaruandes. 

Kontserniettevõtted asuvad Eestis, Lätis, Leedus ja kuni märtsini 2014 Ukrainas. 

1.jaanuaril 2014 ühines Läti euroalaga ja Läti lati asemel võeti kasutusele euro. Kuni selle ajani teostasid Läti 
tütarettevõtted raamatupidamisarvestust ja koostasid oma raamatupidamise aastaaruanded Läti lattides. Alates 
sellest kuupäevast toimub raamatupidamisarvestus eurodes. Euro vahetuskursiks sai Läti Panga ametlik 
vahetuskurss 1 EUR = 0,702804 LVL. Kuni 1. jaanuarini 2014 hinnati välisvaluutas nomineeritud tehingud 
ümber Läti lattidesse kasutades tehingupäeval kehtinud Läti Panga ametlikku vahetuskurssi. Alates 1.jaanuarist 
2014 hinnatakse kõik välisvaluutas nomineeritud tehingud ümber eurodesse kasutades tehingupäeval kehtinud 
Euroopa Keskpanga vahetuskurssi.   

Kuna Leedu litt on euro suhtes fikseeritud, ei teki välisvaluuta ümberhindlusest esitusvaluutasse Leedu 
ettevõtetes kursivahesid.  

Varud 

Varud on bilansis hinnatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või 
netorealiseerimisväärtus. Varude  soetusmaksumuse kuluks arvestamisel kasutatakse perioodika- ja 
raamatusegmentides FIFO meetodit ja trükiteenuste segmendi tootmisvarude puhul kaalutud keskmise 
soetusmaksumuse meetodit. Valmistoodangu ja pooltoodangu soetusmaksumus koosneb 
projekteerimiskuludest, toorainekuludest, otsestest palga- ja muudest otsekuludest ning tootmise üldkuludest 
(vastavalt normaalse toodangu mahule).  Neto realiseerimisväärtus on toodete eeldatav müügihind tavapärase 
äritegevuse käigus, millest on maha arvatud toote lõpetamiseks ja müügi sooritamiseks vajalikud eeldatavad 
muutuvkulud.  

Finantsvarad 

Kontsern klassifitseerib finantsvarad järgmistesse kategooriatesse: õiglases väärtuses muutustega läbi 
kasumiaruande kajastatavad finantsvarad, laenud ja nõuded, lunastustähtajani hoitavad võlakirjad ning 
müügiootel finantsvarad. Klassifikatsioon sõltub finantsvarade omandamise eesmärgist. Kontsernil puuduvad 
lunastustähtajani hoitavad võlakirjad, müügiootel finantsvarad ning varad õiglases väärtuses muutusega läbi 
kasumiaruande. Juhtkond otsustab finantsvara kategooria esmakajastamisel ning hindab uuesti vara 
klassifikatsiooni igal bilansipäeval. Kontserni juhtkond hindab igal bilansipäeval varade ning varade gruppide 
väärtuse langusele viitavaid objektiivseid andmeid. Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval – 
päeval, millal kontsern võtab kohustuse vara osta või müüa. 
Laenud ja nõuded 
Laenud ja nõuded on fikseeritud või kindlaksmääratavate maksetega tuletisinstrumentideks 
mitteklassifitseeritavad finantsvarad, mis ei ole noteeritud aktiivsel turul. Laenud ja nõuded kajastatakse 
käibevaradena, välja  arvatud juhul, kui nende tasumise aeg on hiljem kui 12 kuu jooksul pärast bilansipäeva. 
Selliseid varasid kajastatakse põhivarade hulgas. Laenud ja nõuded on kajastatud bilansis real „Nõuded ja 
ettemaksed“. 

Nõudeid ostjate vastu võetakse esmalt arvele õiglases väärtuses. Peale esmakordset arvele võtmist kajastatakse 
nõudeid korrigeeritud soetusmaksumuses kasutades sisemist intressimäära, millest on maha arvatud väärtuse 
langusest tulenevad allahindlused. Väärtuse langusega seotud allahindlus moodustatakse juhul kui 
eksisteerivad objektiivsed andmed, et kontsernile ei laeku kõik summad vastavalt esialgselt kokkulepitud 
tingimustele. Olulised võlgniku finantsraskused, tõenäoline võlgniku pankrott ning maksete venitamine või 
mitteteostamine võetakse indikaatoritena arvesse nõude väärtuse languse kohta. Allahindluse summa leitakse 
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lahutades vara bilansilisest maksumusest esialgse intressimääraga diskonteeritud tuleviku rahavoogude 
nüüdisväärtuse. Allahindlust arvutatakse individuaalselt.  

Finantsvarade eemaldamine bilansist 

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui varad lunastatakse või kui õigused finantsvarast tulenevatele 
rahavoogudele aeguvad või on üle antud ning enamik finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest on läinud üle  
kolmandale osapoolele.  

Faktooring  
Faktooring on nõuete müük, kus sõltuvalt faktooringlepingu liigist on ostjal õigus teatud kindlakslepitud aja 
jooksul nõue müüjale tagasi müüa (regressiõigusega faktooring) või tagasimüügi õigus puudub ning kõik 
nõudega seotud riskid ja hüved lähevad üle müüjalt ostjale (regressiõiguseta faktooring). Juhul, kui nõude 
müüjal säilib nõude tagasiostukohustus, kajastatakse tehingut kui finantseerimistehingut (st. nõude tagatisel 
võetud laenu), mitte kui müüki. Nõuet ei loeta faktooringu tagajärjel müüduks, vaid see kajastatakse bilansis 
seni, kuni nõue on laekunud või regressiõigus on aegunud. Faktooringtehingust tekkinud faktooringkohustust 
kajastatakse analoogiliselt muudele laenukohustustele. Juhul, kui tagasiostukohustust ei ole ning kontroll 
nõude ja temaga seotud riskide ja hüvede üle läheb üle ostjale, kajastatakse tehingut nõude müügina. Kulu 
nõuete müügist kajastatakse finantskuluna (analoogiliselt intressikulule). Kontsern kasutab peamiselt 
regressiõiguseta faktooringut. 

Materiaalne põhivara 

Materiaalseks põhivaraks loetakse  varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta juhul, kui on tõenäoline, et nende 
kasutamisega seoses saadakse tulevikus majanduslikku kasu. 

Põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvestatud kulum. Soetusmaksumus koosneb 
ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest otsestest ja kaudsetest põhivara kasutuselevõtuga 
seonduvatest väljaminekutest. Materiaalse põhivara soetusmaksumus sisaldab ka eeldatavaid demonteerimise, 
eemaldamise ja asukoha taastamise kulutusi, milleks ettevõttel tekib kohustus vara paigaldamisel ja 
kasutamisel. Omatarbeks valmistatud materiaalne põhivara soetusmaksumus sisaldab materjalikulusid ning 
otseseid tööjõukulusid. 

Kui materiaalne põhivara objekt koosneb oluliselt erineva kasuliku tööeaga komponentidest, võetakse need 
komponendid arvele iseseisvate põhivaraobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt 
nende kasulikule elueale. Sarnase eeldatava kasuliku tööeaga põhivarasid arvestatakse kogumitena.  

Kui materiaalse põhivara kaetav väärtus on madalam jääkväärtusest, kajastatakse kahjumit vara väärtuse 
langusest summas, mille võrra vara jääkväärus ületab tema kaetavat väärtust. Vara kaetav väärtus on vara 
õiglane väärtus, millest on maha lahutatud müügikulutused, või selle kasutusväärtus, vastavalt sellele, kumb on 
kõrgem. Kasutusväärtuse leidmisel on tuginetud järgmiste aastate eeldatavatele diskonteeritud rahavoogudele 
(vaata ka arvestuspõhimõtet “Varade väärtuse langus”). Materiaalse põhivara allahindlus on kajastatud bilansis 
akumuleeritud kulumi suurenemisena ja kasumiaruandes kuluna. Allahindluse tühistamist kajastatakse 
aruandeaasta kasumiaruandes põhivara allahindluse kahjumi vähendusena. 

Kulumi arvestamisel kasutatakse üldjuhul lineaarse amortisatsiooni meetodit jaotamaks soetusmaksumuse 
ühtlaselt üle vara kasuliku eluea. Ajakirjade trükimasinad ja järeltöötluse seadmed maksumusega üle 320 
tuhande euro amortiseeritakse tooteühiku meetodi alusel. Kuluminorm määratakse igale materiaalse 
põhivaraobjektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust elueast või eeldatavast kogutoodangust. Amortisatsiooni 
arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning 
asukohas ning lõpetatakse kui vara lõppväärtus ületab bilansilist maksumust, vara lõplikul eemaldamisel või 
ümberklassifitseerimisel „müügiootel põhivaraks“. Amortiseerimist ei lõpetata vara kasutusest eemaldamisel. 
Igal bilansipäeval hinnatakse ning vajadusel korrigeeritakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, 
amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust. Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist 
maksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine. 

Põhivara müügikasumid ja –kahjumid on summad, mille võrra müügihind ületab või jääb alla bilansilise 
maksumuse ning neid kajastatakse kasumiaruandes muude äritulude või ärikuludena.  

Kulumit arvestatakse lineaarselt või lähtudes toomisühiku meetodist, kasutades järgmisi eeldatavaid kasulikke 
eluigasid. Maad ei amortiseerita.  
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Ehitised ja rajatised  20-33 aastat 

Masinad ja seadmed: 

Tootmisseadmed     5-15 aastat 

Muud põhivarad: 

Sõidukid     5-10 aastat 
Muu inventar ja seadmed     2-7 aastat 

 

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et 
ettevõte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab 
usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulusid kajastatakse kasumiaruandes kuluna nende 
toimumise momendil. 

Immateriaalne põhivara 

Firmaväärtus 
Firmaväärtus on positiivne vahe uue tütar-, sidus- või ühisettevõtte omandamisel makstud ostuhinna ja 
soetatud identifitseeritava netovara õiglase väärtuse vahel omandamiskuupäeval. Tütarettevõtete omandamisel 
tekkinud firmaväärtust kajastatakse immateriaalse varana, ühisettevõtete ja sidusettevõtete omandamisel 
tekkinud firmaväärtust kajastatakse investeeringu osana vastavalt kas ühisettevõttesse või sidusettevõttesse. 
Firmaväärtuse võimalikku väärtuse langust testitakse vähemalt kord aastas ning vajadusel hinnatakse alla. 
Firmaväärtuse allahindlust ei tühistata. Konsolideeritud bilansis kajastatud firmaväärtust võetakse arvesse 
emaettevõtte kasumi/kahjumi arvestamisel tütarettevõtte aktsiate või osade müümisel. Negatiivne vahe 
omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud netovara õiglase väärtuse vahel kajastatakse selle 
tekkimisel kasumiaruandes tuluna. 

Väärtuse testimisel jagatakse firmaväärtus nendele varagruppidele, mille kohta on võimalik rahavoogusid 
eristada (rahateeniv üksus). Firmaväärtus jagatakse nendele rahateenivatele üksustele või rahateenivate üksuste 
gruppidele, mis saavad eeldatavasti kasu äriühendustest, kus firmaväärtus tekkis. 

Investeeringu kaetava väärtuse aluseks on antud rahateeniva üksuse tuleviku oodatavad rahavood, mida 
diskonteeritakse kasutades eeldatavat kaalutud keskmist kapitali tootluse määra. Kui investeeringu kaetav 
väärtus on madalam tema bilansilisest maksumusest, hinnatakse investeering alla kaetava väärtuseni ja 
kajastatakse väärtuse langus kuluna. Kui investeeringu kaetav väärtus on kõrgem tema bilansilisest 
maksumusest, üleshindlust ei toimu. Hinnangud ja otsused, mida kasutatakse äriühenduste hindamisel 
vaadatakse pidevalt üle ning kui tegelikud tulemused erinevad hinnangutest, korrigeeritakse tulemusi. 

Kaubamärgid  
Kaubamärgid võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja vara kasutusvalmidusse 
viimisega otseselt seotud kuludest. Määratud elueaga kaubamärgid kajastatakse bilansis soetusmaksumuses 
miinus akumuleeritud kulum. Amortisatsiooni arvutatakse vastavalt lineaarsele meetodile jaotamaks 
kaubamärkide soetusmaksumuse nende varade eeldatavale elueale. Amortiseeritavate varade väärtuse langust 
hinnatakse siis, kui esineb bilansilise maksumuse langusele viitavaid asjaolusid ning vajadusel kajastatakse 
allahindlus (vt ka „Varade väärtuse langus“).  

Määratud elueaga kaubamärkide eeldatavad kasulikud eluead on 5-50 aastat. Igal aastal hinnatakse 
amortisatsiooninormide mõistlikkust.  

Kliendisuhted 
Äriühendustes omandatud kliendisuhteid kajastatakse omandamiskuupäeva õiglases väärtuses. Kliendisuhetel 
on piiratud kasulik eluiga ja kliendisuhted kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud 
akumuleeritud kulum. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit kliendisuhete eeldatava 
eluea jooksul, milleks on kuni 5 aastat. 

 

Uurimis- ja arendusväljaminekud 
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Arendusväljaminekud on kulutused, mida tehakse uurimistulemuste rakendamisel uute toodete ja teenuste 
väljatöötamiseks. Uute teaduslike või tehniliste teadmiste genereerimise eesmärgil läbiviidud uuringute ja 
teadustööga seotud kulutused kajastatakse nende tekkimise momendil kasumiaruandes kuluna. 
Arendusväljaminekud kapitaliseeritakse ainult juhul, kui a) antud immateriaalse vara kasutus- või 
müügikõlblikuks saamine on tehniliselt võimalik; b) kui ettevõttel on selleks olemas piisavad rahalised 
vahendid; c) kui ettevõttel on võimalik immateriaalset vara kasutada või müüa; d) kui ettevõtte suudab 
usaldusväärselt mõõta immateriaalse vara arendustegevuse väljaminekuid. 

Kapitaliseeritud väljaminekud sisaldavad materjalikulu ja otseseid tööjõukulusid. Muud arendusväljaminekud 
ja uurimisväljaminekud kajastatakse nende tekkimise perioodil kasumiaruandes kuluna. Kapitaliseeritud 
arendusväljaminekud kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleerunud kulum ja vara 
väärtuse langusest tulenevad kahjumid. Arendusväljaminekud kantakse kuludesse lineaarselt eeldatava kasuliku 
eluea jooksul, mille maksimumpikkus ei ületa 5 aastat. 

Muud immateriaalsed põhivarad 
Muud immateriaalset põhivara (k.a. arvutitarkvara) kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on 
maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni 
arvestatakse lineaarselt lähtudes 2-7 aastasest eeldatavatest kasulikest eluigadest. 

Varade väärtuse langus 

Määramatu kasuliku elueaga vara ei amortiseerita, vaid kontrollitakse kord aastas vara väärtuse langust. 
Amortiseeritavate varade ja piiramatu kasutuseaga varade (maa) puhul hinnatakse vara väärtuse võimalikule 
langusele viitavate asjaolude esinemist. Selliste asjaolude esinemise korral hinnatakse vara kaetavat väärtust 
ning võrreldakse seda bilansilise maksumusega. Väärtuse langusest tekkinud kahjum kajastatakse summas, 
mille võrra vara bilansiline maksumus ületab selle kaetava väärtuse. Vara kaetav väärtus on vara õiglane 
väärtus, millest on maha 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 (rahateeniv üksus). 
Kord alla hinnatud varade puhul hinnatakse igal järgmisel bilansipäeval, kas võib olla tõenäoline, et vara 
kaetav väärtus on vahepeal tõusnud (v.a firmaväärtus, mille allahindlusi ei tühistata).  

Finantskohustused 

Kõiki finantskohustusi (võlad hankijatele, saadud laenud ja muud võlad) võetakse algselt arvele õiglases 
väärtuses, mille hulka kuuluvad tehingutasud. Finantskohustusi kajastatakse tehingupäeval. Finantskohustusi 
kajastatakse edaspidi korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud 
soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi 
kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud 
soetusmaksumuse leidmisel arvestatakse järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise 
intressimäära meetodit.  

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteistkümne kuu jooksul alates 
bilansipäevast; või kui ettevõttel pole tingimusteta õigust kohustuse tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud 
pärast bilansipäeva. 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. Laenukasutuse kulutused (näiteks intressid), mis 
on seotud materiaalse põhivara ehitusega, kapitaliseeritakse antud objekti soetusmaksumuses perioodi jooksul, 
mis on vajalik vara otstarbekohasesse kasutusvalmidusse viimiseks. Muid laenukasutuse kulutusi kajastatakse 
tekkeperioodil kuluna. 

Eraldised 

Bilansis kajastatakse eraldisena enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevaid kohustusi, 
millel on kas seaduslik või lepinguline alus või mis tulenevad ettevõtte senisest tegevuspraktikast, mis nõuavad 
varast loobumist, mille realiseerumine on tõenäoline ja mille maksumust on võimalik usaldusväärselt mõõta, 
kuid mille realiseerimise aeg või summa ei ole täpselt teada. 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 
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eraldisega seotud kohustuse rahuldamiseks või üleandmiseks kolmandale osapoolele. Eraldisega seotud kulu 
kajastatakse perioodi kasumiaruandes. Tuleviku ärikahjumeid ei kajastata eraldistena. 

Tingimuslikud kohustused 

Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mille realiseerumine on vähetõenäoline või millega kaasnevate 
kulutuste suurust ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata, kuid mis teatud tingimustel võivad 
tulevikus muutuda kohustusteks, on välja toodud aastaaruande lisades.  

Kohustused töövõtjate ees 

Kohustused töötajate ja juhatuse liikmete ees sisaldavad väljamakstavaid palgasummasid, preemiaid, mis on 
arvutatud vastavalt kinnitatud preemiate korrale ning puhkusekohustust, mis on arvutatud kooskõlas töötajate 
töölepingutega, juhatuse liikmete ametilepingutega ja kohalike seadustega bilansipäeva seisuga. 

Kohustus sisaldab puhkusetasu kohustust koos sotsiaalmaksu ja  töötuskindlustus kohustusega, mis on 
kajastatud bilansis „lühiajaliste kohustuste” hulgas ja kasumiaruandes tööjõukulude hulgas.  

Aktsiapõhised tehingud  
Aktsiate eest töötajate poolt ettevõttele osutatud teenuste (tööpanuse) õiglane väärtus kajastatakse 
tööjõukuluna kasumiaruandes ning omakapitalis reservina alates aktsiaoptsiooni väljaandmisest ja hetkel, mil 
teenused on osutatud. Saadud teenuste õiglane väärtus määratakse lähtudes töötajatele võimaldatud 
omakapitaliinstrumentide õiglasest väärtusest (turuhinnast) nende võimaldamise kuupäeval. Töötajal on õigus 
aktsiapõhise makse kokkuleppe raames saada need olenemata kehtivast töösuhtest. Ettevõte on kohustatud 
aktsiaoptsiooni lõppemisel üle andma kokkulepitud koguse aktsiaid, mille ta ostab turult turuhinnas. 
Aktsiaoptsiooni tarbeks soetatud aktsiad kajastatakse omakapitali real „Omaaktsiad“. Aktsiate üleandmisel 
saldeeritakse real „omaaktsiad“ ja omakapitali vastaval reservil kajastatud summad. Tekkiv vahe kajastatakse 
eelmiste perioodide jaotamata kasumi real.  
 
Kapitali- ja kasutusrendid 
 
Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved 
kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. 
Kontsern kui rentnik 
Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete 
miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks 
(intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, 
et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Finantskulud kajastatakse 
kasumiaruandes tekkepõhiselt, välja arvatud juhul, kui nad on seotud materiaalse põhivara ehitusega ning nad 
kapitaliseeritakse vara maksumusse. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt 
omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte 
kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.   

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna sõltumata maksete 
teostamise ajaperioodist. Kasutusrendile võetud vara bilansis ei kajastata. 

Tulude arvestus  

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

Ajakirjandusväljaannete ja raamatute jaemüük 
Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kaup on jõudnud kliendini, klient on kauba aktsepteerinud ning 
müügist tekkinud nõude laekumine on tõenäoline. Ajalehed ja ajakirjad müüakse hulgitingimustel enamasti 
tagastusõigusega. Ajalooline kogemus kaubatagastustega on aluseks eeldatavate tagastussummade 
hindamiseks. Kaubatagastused kajastatakse tulu vähendusena müügihetkel. Kirjastatud raamatute müük 
kajastatakse hetkel, mil need on müüdud lõpptarbijale.  

Ettetellitud perioodiliste väljaannete ja raamatute müük 
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Kliendi maksed raamatute, ajalehtede ja ajakirjade tellimuste eest jagatakse tellimisperioodile ning kajastatakse 
tuludes vastavalt väljaande ilmumisele. Järgmiste perioodide tellimuste eest saadud maksed kajastatakse 
tulevaste perioodide tuludena.  

Teenuste müük 
Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi 
jooksul, siis lähtudes teenuse valmidusastme meetodist. Reklaamiteenuste müügil kajastatakse tulu  samal 
perioodil, mil avaldatakse reklaam. Meedia- ja trükiteenuse tootmisel kajastatakse tulu lähtudes teenuse 
valmidusastmest. Osutatava teenuse valmidusaste määratakse kasutades teenuse osutamisega seotud tegelike 
kulude suhet võrreldes eelarveliste kogukuludega.  

Perioodilistest reklaamkuulutuspakettidest saadav tulu jaotatakse võrdeliselt  kehtivusajale. 

Intressitulu 
Intressitulu kajastatakse kasutades sisemist intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on 
ebakindel. Kui intressinõude väärtus on langenud, vähendatakse intressinõuet kuni kaetava väärtuseni, milleks 
on eeldatav tuleviku rahavoogude nüüdisväärtus diskonteerituna esialgse sisemise intressimääraga, kajastades 
diskonteeritud osa intressituludes perioodi jooksul. Intressitulu väärtuse languse tõttu allahinnatud laenudelt 
arvestatakse vastavalt esialgsele sisemisele intressimäärale.  

Dividenditulu 
Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks. 

Puhaskasum aktsia kohta 

Tava puhaskasum aktsia kohta leitakse jagades kontserni aktsionäridele kuuluv osa aruandeaasta 
puhaskasumist perioodi kaalutud keskmise emiteeritud lihtaktsiate arvuga. Omaaktsiad on arvutustest 
elimineeritud. Lahustatud puhaskasumi aktsia kohta arvutamiseks korrigeeritakse kontserni aktsionäridele 
kuuluvat osa puhaskasumist ja kaalutud keskmist emiteeritud lihtaktsiate arvu kõigi lahustavat efekti omavate 
potentsiaalsete lihtaktsiate mõjudega. 

Kohustuslik reservkapital 

Vastavalt Eesti Vabariigi Äriseadustikule on omakapitalis moodustatud kohustuslik reservkapital. 
Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Igal majandusaastal tuleb 
reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsiakapitalist. 
Reservkapitalist ei või teha aktsionäridele väljamakseid. 

Dividendide jaotus 

Dividendide jaotus kontserni aktsionäridele on kajastatud kohustusena finantsaruandes sellel perioodil, kui 
dividendide maksmine on kinnitatud aktsionäride poolt. 

Kui dividendid on väljakuulutatud peale bilansipäeva, siis neid dividende ei kajastata bilansipäeval 
kohustusena. 

Bilansipäevajärgsed sündmused 

Varade ja kohustuste hindamisel on arvestatud oluliste asjaoludega, mis ilmnesid raamatupidamise 
aastaaruande koostamisperioodil ning mis on seotud aruandeperioodil või eelnevatel perioodidel toimunud 
tehingutega. 

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt 
mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on välja toodud raamatupidamise aastaaruande lisades. 

Segmendiaruandlus 

Ärisegmendid on ettevõtte osad, mis osalevad äritegevuses ja millelt ettevõte võib teenida tulu ja kanda 
kulusid, millele on kättesaadavad eraldi finantsandmed ja mille tegevuskasum vaadatakse regulaarselt üle 
ettevõtte jooksvate otsuste langetaja poolt, otsustamaks segmendile vahendite eraldamine ja hinnata segmendi 
tulemuslikkust. 
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Segmendiaruandlus on esitatud kooskõlas kontserni jooksvate otsuste langetajale esitatava sisemise 
aruandlusega. Jooksvate otsuste langetaja, kes on vastutav vahendite eraldamise ja tegevusvaldkondade 
tulemuslikkuse hindamise eest, on määratletud kui emaettevõtte AS-i Ekspress Grupp juhatus. 

Ettevõtte tulumaks ja edasilükkunud tulumaks 

Ettevõtte tulumaks Eestis  

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu 
makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega 
mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. Alates 1. jaanuarist 2015 on dividendidena 
jaotatud kasumi maksumääraks 20/80 väljamakstavalt netosummalt. 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 
kümnendal kuupäeval. 

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat tulumaksu kohustust ei kajastata eraldisena enne, kui dividendid on 
välja kuulutatud. Maksimaalne võimalik tingimuslik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda 
jaotamata kasumi dividendidena väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisades.  

Ettevõtte tulumaks Lätis ja Leedus registreeritud ettevõtetele 

Vastavalt tulumaksuseadusele maksustatakse Lätis ja Leedus ettevõtte kasumit, mida on korrigeeritud 
seaduses ettenähtud püsivate ja ajutiste erinevustega. Lätis on tulumaksumäär 15% (2013: 15%) ja Leedus 
15% (2013: 15%). 
Edasilükkunud tulumaksu kohustus kajastatakse kõigi maksustatavate ajutiste erinevuste puhul, varade ja 
kohustuste maksubaasi ja nende konsolideeritud aruandes toodud bilansiliste maksumuste vahel. 
Edasilükkunud tulumaksu ei arvestata juhul, kui see tuleneb vara või kohustuse esmasest arvelevõtmisest muu 
tehingu kui äriühenduse käigus, mis tehingu ajal ei mõjuta ei raamatupidamislikku ega maksukasumit (või 
kahjumit). Edasilükkunud tulumaks on arvestatud bilansipäeval kehtivate maksumäärade (ja kehtivate 
seaduste) alusel, mida eeldatakse kehtivat ka siis, kui edasilükkunud tulumaksu vara või kohustus 
realiseeruvad. 

Ettevõte kajastab edasilükkunud tulumaksu vara üksnes ulatuses, mille osas on tõenäoline, et  ajutine erinevus 
lähitulevikus tühistub ja  tulevikus tekib maksustatavat kasumit, mille arvel saab ajutist erinevust kasutada. 

Edasilükkunud tulumaksu arvestatakse investeeringutest tütar- ja sidusettevõtetesse tekkinud ajutistelt 
erinevustelt, välja arvatud juhul, kui kontsern kontrollib ajutise erinevuse realiseerumise aega ning on 
tõenäoline, et ajutine erinevus ei realiseeru lähemas tulevikus. 

Lisa 3. Olulised juhtkonnapoolsed otsused ja hinnangud 

Vastavalt rahvusvahelistele finantsaruandluse standarditele tuleb teatud osades teha juhtkonnapoolseid 
otsuseid ja hinnanguid, mis omavad mõju finantsaruannetele. Samuti on nõutud juhtkonnapoolsed otsused ja 
hinnangud raamatupidamise arvestusmeetodite ja hindamisaluste rakendamisel.  

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kaasatakse kõikide kontserni kuuluvate ettevõtete juhtkondade 
poolt tehtud hinnangud, mis mõjutavad kontserni varasid ja kohustusi bilansipäeval, samuti aruandeaasta 
tulusid ja kulusid. Need hinnangud tuginevad viimasele informatsioonile kontserni ettevõtete olukorra kohta 
ning võtavad arvesse kontserni ja ettevõtete eraldiseisvaid plaane ja kaasnevaid riske raamatupidamise 
aastaaruande koostamise ajal. 

Juhtkonnapoolseid otsuseid ja hinnanguid on järjepidevalt üle vaadatud ning need põhinevad ajaloolisel 
kogemusel ning muudel faktoritel, mille hulgas on ka tulevaste perioodide sündmuste eeldused, mida peetakse 
põhjendatuks olemasolevate tingimuste juures. Tegelikud tulemused võivad erineda hinnangutest. 
Valdkonnad, mis on nõudnud olulisemaid juhtkonnapoolseid otsuseid ja hinnanguid, mis omavad mõju 
finantsaruannetes kajastatud summadele on immateriaalse põhivara kasuliku eluea hindamine (Lisa 16), 
varude hindamine (Lisa 10), firmaväärtuse hindamine (Lisa 16), materiaalse põhivara kasuliku eluea hindamine 
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(Lisa 15), antud laenude ja nõuete väärtuse hindamine (Lisad 4, 6, 7), tuletisinstrumentide hindamine (Lisad 4, 
28) 

a) Firmaväärtuse, kaubamärkide, muude immateriaalsete ja materiaalsete põhivarade hindamine 

Iga aastalõpu seisuga viib juhatus läbi väärtuse testid firmaväärtustele, millised eksisteerivad pärast järgnevate 
raha genereerivate üksuste või ettevõtete omandamist: Delfi Eesti, Delfi Läti, Delfi Leedu, AS-i Eesti 
Ajalehed poolt väljaantav Maaleht. Firmaväärtuste testide raames hinnatakse ühtlasi teiste varade väärtust, 
kuivõrd raha genereerivate üksuste kaetavad väärtused peavad lisaks firmaväärtusele katma ära ka samade raha 
genereerivate üksustega seotud muud varad nagu olemasolevad kaubamärgid, immateriaalsed ja materiaalsed 
põhivarad, neto käibekapitali. Iga raha genereeriva üksuse varade kaetava väärtuse leidmisel tuginetakse 
viimase tuleviku rahavoogudele, mis diskonteeritakse kasutades eeldatavat kaalutud keskmist kapitali hinda 
(WACC). Detailsem info väärtuste testide kohta on esitatud Lisas 16.  

Seisuga 31. detsember 2013 hinnati alla Eesti Päevalehe ja Ekspress Leidybaga seotud firmaväärtuseid kokku 
summas 1 301 tuhat eurot ning Eesti Päevalehe, Delfi Ukraina ja Ekspress Leidybaga seotud kaubamärke 
summas 1 166 tuhat eurot. Seisuga 31. detsember 2014 hinnati alla Delfi Lätiga seotud firmaväärtuseid kokku 
summas 1 443 tuhat eurot. 
   
Kontsernil on ka firmaväärtustest eraldiseisvaid immateriaalseid ja materiaalseid varasid ning selliste varade 
väärtuse hindamise puhul lähtub juhtkond esmalt indikatsioonidest, mis võiksid viidata varade väärtuse 
langusele. Kui indikatsioonid on olemas, siis teostatakse eraldi vara väärtuse test väikseimale raha genereeriva 
üksuse varadele  ja juhul kui kontserni juhtkonna poolt koostatud realistlike tuleviku rahavoogude tulemusena 
ei ületa varade kaetav väärtus bilansilist, siis hinnatakse varad alla nende kaetavale väärtusele.     

b) Immateriaalse vara eluea hindamine 

Juhtkond  on hinnanud immateriaalse põhivara kasulikke eluigasid, võttes arvesse äritegevuse tingimusi ja 
mahte, ajaloolist kogemust antud valdkonnas ning tulevikunägemusi. Amortisatsioonikulu on tõstetud juhul, 
kui kasulik eluiga osutub lühemaks esialgselt prognoositust ning moraalselt vananenud ja mittekasutuses varad 
on maha kantud või alla hinnatud.  

Kaubamärkide kasulik eluiga on hinnanguliselt 5-50 aastat, lähtudes teadaolevatest minevikukogemustest 
sarnaste  kaubamärkide kohta (bilansiline maksumus seisuga 31. detsember 2014  on 7 469 tuhat eurot ja 
seisuga 31. detsember 2013, 8 120 tuhat eurot). Online-meedia segmendi kaubamärk on online portaali nimi 
„Delfi“, trükimeedia segmendi kaubamärgid on peamiselt erinevate perioodikaväljaannete (ajakirjad, ajalehed) 
nimed. Online-meedia kaubamärkide kasulik eluiga on eeldatavasti pikem kui trükimeedia kaubamärkide 
eluiga. Online-meedia kaubamärkide järelejääv amortisatsiooniperiood on kuni 43 aastat. Trükimeedia 
kaubamärkide kasulik eluiga on üldjuhul hinnanguliselt 5-10 aasta.  

Kaubamärkide bilansiline maksumus on 31.12.2014 seisuga 7 469 tuhat eurot (31.12.2013: 8 120 tuhat eurot). 
Kui online kaubamärkide kasulik eluiga pikeneks või lüheneks 10%, väheneks või suureneks aastane 
amortisatsioonikulu vastavalt 15 tuhande euro võrra. 

2014. aasta alguses muudeti perioodiliste väljaannete amortisatsiooninorme. Kõiki kaubamärke hinnati 
individuaalselt ja tehti vastavad muudatused.   

c) Materiaalse põhivara eluea hindamine 

Juhtkond on hinnanud materiaalse põhivara kasulikke eluigasid, võttes arvesse äritegevuse tingimusi ja mahte, 
ajaloolist kogemust antud valdkonnas ning tulevikunägemusi. Amortisatsioonikulu on tõstetud juhul, kui 
kasulik eluiga osutub lühemaks esialgselt prognoositust ning tehniliselt vananenud ning mittekasutuses varad 
on maha kantud või alla hinnatud.  

Kui kasulikud eluead pikeneksid/lüheneksid 10% võrra, väheneks/suureneks aasta amortisatsioonikulu 21/26 
tuhande, 134/164 tuhande ning 23/29 tuhande euro võrra vastavalt ehitistel, masinatel ja seadmetel ning 
muul inventaril. Kokku suureneks/väheneks amortisatsioonikulu 179/219 tuhat eurot, kui eluead 
vähenevad/pikenevad 10% võrra. 
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d) Nõuete väärtuse hindamisel lähtutakse kontserni reeglist, mille kohaselt hinnatakse nõuded alla täies 
ulatuses, kui maksetähtajast on möödunud üle 60 päeva, kuid võetakse arvesse ka juhtkonna hinnangut iga 
nõude osas eraldi. Hinnangu tegemisel lähtutakse võlgniku makseraskusest, võimalusest, et võlgnik läheb 
pankrotti või reorganiseerimisele, maksedistsipliinist mitte kinnipidamisest võlgniku poolt. Turutingimuste või 
majandusseisu muutumise tulemusena võib käesolev juhtkonna hinnang muutuda oluliselt.  

e) Varude väärtuse hindamine 

Varude hindamisel lähtub juhtkond parimatest teadmistest arvestades ajaloolist kogemust, üldist 
taustinformatsiooni  ning võimalikke tulevaste perioodide sündmuste eeldusi ja tingimusi. Varude allahindluse 
määramisel lähtutakse valmis kauba puhul (bilansiline maksumus 31. detsember 2014 seisuga 240 tuhat eurot 
ja 31. detsember 2013 seisuga 209 tuhat eurot) nende müügipotentsiaalist ning võimalikust 
netorealiseerimismaksumusest. Tooraine ja materjalide hindamisel (bilansiline maksumus 31. detsember 2014 
seisuga 1 577 tuhat eurot ja 31. detsember 2013 seisuga 1 870 tuhat eurot) lähtutakse nende 
kasutuspotentsiaalist valmistoodangu valmistamisel ja tulu teenimisel. Lõpetamata toodangu varude 
hindamisel (bilansiline väärtus 31. detsember  2014 seisuga 248 tuhat eurot ja 31. detsember 2013 seisuga 241 
tuhat euro) lähtutakse nende valmidusastmest, mida saab usaldusväärselt hinnata. 

Lisa 4. Finantsriskide juhtimine 

Finantsriskide juhtimine on oluline ja lahutamatu osa kontserni äriprotsesside juhtimisel. Juhtkonna võime 
identifitseerida, mõõta ja kontrollida erinevaid riske omab olulist mõju kontserni kasumlikkusele. Risk on 
kontserni juhtkonna poolt defineeritud kui võimalik negatiivne kõrvalekalle oodatavast finantstulemusest.   

Kontserni tegevusega kaasnevad mitmed finantsriskid, millest olulisemat mõju avaldavad krediidirisk, 
likviidsusrisk, tururisk (sh. valuutakursi risk, intressimäärarisk ja hinnarisk), tegevusrisk ja kapitalirisk. 

Kontserni riskijuhtimise aluseks on Tallinna Börsi, Finantsinspektsiooni ja teiste regulatiivsete organite poolt 
seatud nõuded, üldiselt aktsepteeritud raamatupidamisstandardid ja hea tava ning kontserni ja tema 
tütarettevõtete sisemised regulatsioonid ja poliitikad. Riskide juhtimine kontserni tasandil sisaldab riskide 
määratlemist, mõõtmist ja kontrollimist. Kontserni riskijuhtimise süsteem keskendub finantsturgude 
ettemääramatusel ja võimaluste leidmisel sellest tulenevate potentsiaalsete negatiivsete mõjude 
minimeerimiseks kontserni finantstegevusele.  

Peamine roll riskide juhtimisel lasub kontserni emaettevõtte ja tütarettevõtete juhatustel. Kontsern hindab ja 
piirab riske süstemaatilise riskihalduse kaudu. Finantsriskide juhtimisse on kaasatud kontserni finantsüksuse, 
mis tegeleb nii emaettevõtte kui tema tütarettevõtete finantseerimisega ja sellest otseselt tulenevalt 
likviidsusriski ja intressimäära riski haldamisega. Kontserni kuuluvates ühisettevõtetes teostatakse 
riskijuhtimist koostöös ühisettevõtete teise aktsionäriga.  

Krediidirisk 

Krediidirisk väljendub kahjuna, mida kontsern võib kanda ja mida põhjustab tehingu vastaspool, kui ta jätab 
oma lepingulised finantskohustused täitmata. Krediidiriskile on avatud raha ja pangakontod, nõuded ostjatele, 
muud lühiajalised nõuded ja antud laenud. Kuna kontsern hoiab oma vabad likviidsed vahendid olulises osas 
krediidireitinguga „A” hinnatud pankades, siis nendega ei kaasne kontsernile olulist krediidiriski. 

Raha ja pangakontod (sh. pikaajaline hoius) hoiustatava panga krediidireitingu lõikes 

Panga nimetus Moody`s Standard & Poor`s 31.12.2014 31.12.2013 

SEB A1 A+ 4 835 580 

Swedbank A2 A+ 289 1 430 

Nordea/Danske Aa3/Baa1 A-/AA- 141 166 

Muud pangad - - 0 13 

Kokku   5 265 2 189 

Kasutatud on pankade viimast pikaajalist  krediidireitingut, mis oli esitatud iga panga kodulehel.   
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Krediidiriskide vähendamiseks jälgitakse pidevalt klientide maksedistsipliini. Kehtestatud on krediidipoliitika 
tagamaks teenuste ja toodete müügi adekvaatse krediidiajalooga klientidele ning ettemaksude rakendamise 
kõrgema riskikategooriaga klientidele. Vastavalt krediidipoliitikale kohaldatakse erinevatele kliendigruppidele 
erinevaid maksetähtaegu, krediidilimiiti, võimalikku maksepuhkust. Klientide grupeerimise aluseks on nende 
suurus, tuntus, krediiditausta uuringute tulemused ja maksekäitumise ajalugu. Reklaamikliente vaadeldakse 
esimesel tasandil kahes grupis: reklaamiagentuurid ja otsekliendid, edaspidi grupeeritakse vastavalt ülalesitatud 
põhimõtetele. Kontsern rakendab kõikides Balti riikides sama krediidipoliitikat, kuid on teadlik klientide 
erinevast krediidikäitumisest. Kui Eestis järgitakse arvete tasumisel üldjuhul maksetähtpäeva, siis Lätis ja eriti 
Leedus on tavapärane praktika tasuda arve 1-3 kuulise hilinemisega, mitte pidades seda krediididistsipliini 
rikkumiseks. Kõik tütarettevõtted ostavad meeldetuletusteenust sisse, et tegeleda tõhusamalt maksetähtaja 
ületanud nõuetega.  
Uute klientide puhul kontrollitakse nende krediiditausta Krediidiinfo ja teiste analoogsete andmebaaside abil. 
Samuti monitooritakse nende maksekäitumist alguses kõrgendatud huviga. Maksedistsipliini täitmisel on 
võimalik saada paindlikumaid krediiditingimusi nagu pikemat maksetähtaega, kõrgemat krediidilimiiti, jm. 
Maksedistsipliini rikkumisel omakorda kohaldatakse rangemaid krediiditingimusi. Suurte tehingute puhul, eriti 
trükiteenuste segmendis, peavad kliendid tegema ettemakse või esitama garantiikirja.    

Kontsernil pole teada olulisi riske seoses klientide ja partnerite liigse kontsentratsiooniga. Juhtkonna 
hinnangul puudub seotud osapoolte laenudes, millede summad ei ole kokkuvõttes olulised, krediidirisk.  
 
Maksimaalne krediidirisk, mis tuleneb kontserni nõuetest ostjatele ja muudest nõuetest, on toodud allpool: 

 Makse-
tähtaeg 

saabumata 

Maksetähtaeg 
ületatud >= 7 

päeva 

Maksetähtaeg 
ületatud >7 

päeva ja <=60 
päeva 

Maksetähtaeg 
ületatud > 60 

päeva 

Kokku 
nõuded 

31.12.2014   (EUR 
tuhandetes)   

Nõuded ostjatele 3 690 636 1 240 8 5 574

Muud lühiajalised nõuded 708 0 0 0 708

KOKKU 4 398 636 1 240 8 6 282
 
 

 Makse-
tähtaeg 

saabumata 

Maksetähtaeg 
ületatud >= 7 

päeva 

Maksetähtaeg 
ületatud >7 

päeva ja <=60 
päeva 

Maksetähtaeg 
ületatud > 60 

päeva 

Kokku 
nõuded 

31.12.2013 (EUR 
tuhandetes) 

Nõuded ostjatele 3 623 656 801 6 5 085

Muud lühiajalised nõuded 1 383 0 0 0 1 383

KOKKU 5 006 656 801 6 6 468

 
2014. aastal on kontsern ebatõenäoliselt laekuvaid arveid alla hinnanud summas 541 tuhat eurot                 
(31. detsember 2013: 649 tuhat eurot), vastavuses kontsernis kehtivate ostjate nõuete hindamise reeglitega 
lähtuvalt eeldatavatest rahavoogudest.  
Kuna oluline osa muudest nõuetest on seotud ühisettevõtetega, siis juhtkonna hinnangul ei sisalda antud 
nõuded olulist krediidiriski, kuna finantsseisundit kontrollitakse regulaarselt ja emaettevõtte juhatusel on 
oluline mõju ühisettevõtete üle. 
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Likviidsusrisk 

Likviidsusrisk tähendab seda, et kontsernil ei pruugi olla likviidseid vahendeid oma finantskohustuste 
õigeaegseks täitmiseks. 

Kontserni eesmärk on hoida kontserni finantseerimisvajadus ja finantseerimisvõimalused tasakaalus. 
Likviidsusriski juhtimise vahendina kasutatakse rahavoogude planeerimist. Kontserni rahavoogude 
võimalikult efektiivseks juhtimiseks moodustavad emaettevõtte ja tema tütarettevõtete pangakontod ühtse  
kontsernikonto (cash pool), mis võimaldab kontsernikonto liikmetel kasutada kontserni rahalisi vahendeid 
emaettevõtte poolt kehtestatud limiidi piires. Kontsernikonto toimib Eestis, kuid sellesse on kaasatud 
välismaised tütarettevõtted nii Lätist kui ka Leedust. Vastavalt kontserni poliitikale koostavad kõik kontserni 
ettevõtted pikemaajalise eelarvelise rahaprognoosi terveks järgnevaks aastaks, mida korrigeeritakse 
kvartaalselt. Lühiajalise rahavoo jälgimiseks esitavad kontsernikontoga liitunud tütarettevõtted iganädalaselt 
detailsed rahavoo projektsioonid järgneva kaheksa nädala kohta.   

Likviidsusriski maandamiseks kasutab kontsern erinevaid finantseerimise allikaid, milleks on pangalaenud, 
arvelduslaenud, faktooring, ostjate nõuete ja tarnelepingute pidev monitooring. 
Arvelduslaenu kasutatakse käibekapitali finantseerimiseks, põhivara investeeringute soetamiseks kasutatakse 
pikaajalisi pangalaene või kapitalirendilepinguid. Kontsernil on suur finantsvõimendus, mistõttu on likviidsuse 
juhtimine üks kontserni prioriteete.  
 

Diskonteerimata finantskohustuste (põhiosa ja tuleviku intressimaksete) analüüs maksetähtaegade 
lõikes 

31.12.2014 
(tuhandetes EUR ) 

Diskonteerimata 

Bilansiline väärtus 
<= 1 kuu 

> 1kuu ja <=3 
kuud 

> 3 kuud ja 
<= 1 aasta 

>1 aasta ja 
<=5 aastat 

Pangalaenud 1 477 742 3 432 18 473 23 004

Kapitalirendimaksed 7 14 63 70 149

Võlad tarnijatele 1 410 0 0 0 1 410

Muud võlad 565 0 0 0 565

KOKKU 3 459 756 3 495 18 543 25 128

 

31.12.2013 
(tuhandetes EUR) 

Diskonteerimata 

Bilansiline väärtus 
<= 1 kuu 

> 1 kuu ja <=3 
kuud 

> 3 kuud ja 
<= 1 aasta 

>1 aasta ja <=5 
aastat 

Pangalaenud 359 719 3 233 21 676 24 234

Kapitalirendimaksed 6 13 58 127 198

Võlad tarnijatele 3 382 13 11 0 3 405

Muud võlad 495 0 0 0 495

TOTAL 4 242 745 3 302 21 803 28 332

 
Muud võlad sisaldavad võlgasid ühisettevõtetele, viitintresse ja muid viitkohustusi, vaata Lisa 17.  

 

Intressimäärarisk 

Intressimäära risk tähendab seda, et intressimäära muutumine toob kaasa muutuse kontserni rahavoos ja 
kasumis. Kontserni poolt antud ja võetud laenude intressimäärad on peamiselt seotud Euriboriga.  
Kontserni intressimäärarisk on seotud lühiajaliste ja pikaajaliste võlakohustustega, mis on võetud ujuva 
intressimääraga. Intressimäärarisk on eelkõige seotud Euribor-i kõikumisega ja sellest tuleneva pankade 
keskmiste intressimäärade muutumisega. Intressimäära muutus ühe protsendipunkti võrra muudaks kontserni 
laenuintressikulu ca 200 tuhat eurot aastas. 
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Intressi liik Intressimäär 31.12.2014  
(tuhandetes EUR) 

<= 1 aasta
>1 aasta ja 

<=5 aastat 
Bilansiline 

väärtus 

Muutuv 
intress 
 

1 kuu Euribor + 2,5% Sündikaatlaen (emaettevõte) 3 139 11 931 15 070

1 kuu Euribor + 2,5% Sündikaatlaen (Printall) 665 4 805 5 470

3 kuu Euribor + 2,7% Sündikaatlaen Tranche D (Printall) 212 1 135 1 347

1 kuu Euribor + 2,3% Kapitalirent (Printal, Delfil) 80 69 149

1 kuu Euribor + 1,9% Arvelduskrediit 1 117 0 1 117
 

Intressi liik Intressimäär 31.12.2013  
(tuhandetes EUR) 

<= 1 aasta
>1 aasta ja 

<=5 aastat 
Bilansiline 

väärtus 

Muutuv 
intress 
 

1 kuu Euribor + 2,5% Sündikaatlaen (emaettevõte) 3 043 15 076 18 119

1 kuu Euribor + 2,5% Sündikaatlaen (Printall) 643 5 472 6 115

1 kuu Euribor + 2,3% Kapitalirent (Printall) 73 125 198

1 kuu Euribor + 1,9% Arvelduskrediit 0 0 0
 

Valuutakursirisk 

Kontserni äritegevus on rahvusvahelise ulatusega ning seetõttu on kontsern avatud mõningal määral 
valuutakursiriskile. Valuutakursirisk tekib siis, kui tulevikus aset leidvad majanduslikud tehingud või kajastatud 
varad või kohustused on fikseeritud valuutas, mis pole ettevõtte arvestusvaluuta. Kontserniettevõtted on 
kohustatud juhtima oma valuutakursiriski arvestusvaluuta suhtes. Kontserni kohalike maade tulud on 
peamiselt fikseeritud kohalikes valuutades, milleks on eurod Eestis ja Lätis ning Leedu litid Leedus. Samuti 
makstakse enamikele oma peamistele tarnijatele ja töövõtjatele kohalikes valuutades. Tütarettevõtted on 
kohustatud välislepingutes kasutama üldjuhul valuutana eurot. Tütarettevõte Printall ekspordib väljapoole 
eurotsooni riike ning teenuste eest väljastatakse ka arveid, mis on nomineeritud Norra ja Rootsi kroonides. 
Selline valuutakursirisk väheneb aasta-aastalt ja on nüüd keskmiselt 3-4% kontserni müügituludest. Lisaks 
laekuvad Venemaa klientide arved rublades, kuigi esitatud arved on denomineeritud eurodes ning ei kanna 
valuutakursiriski. Välisvaluutas laekuvad summad konverteeritakse üldjuhul eurodesse vahetult peale 
laekumist, vähendades selliselt avatud välisvaluutapositsioone. Muid vahendeid valuutariski maandamiseks ei 
kasutata.  

Finantsvarad ja kohustused valuutade lõikes seisuga 31.12.2014 

(tuhandetes EUR) EUR LTL LVL UAH SEK 
Muu 

valuuta 
KOKKU

Varad        

Raha ja raha ekvivalendid 2 923 751 0 0 0 1 3 675

Nõuded  5 820 1 564 0 0 154 16 7 554

Tähtajalised hoiused 1 600 0 0 0 0 0 1 600

Finantsvarad kokku 10 343 2 315 0 0 154 17 12 829

Kohustused   

Laenukohustused 23 152 0 0 0 0 0 23 152

Võlad hankijatele ja viitvõlad  3 519 470 0 0 2 3 3 995

Finantskohustused kokku 26 671 470 0 0 2 3 27 146

Valuuta netopositsioon (16 329) 1 845 0 0 152 14  
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Finantsvarad ja kohustused valuutade lõikes seisuga 31.12.2013 

(tuhandetes EUR) EUR LTL LVL UAH SEK 
Muu 

valuuta 
KOKKU

Varad        

Raha ja raha ekvivalendid 1 669 435 103 2 0 0 2 209

Nõuded  3 964 1 635 448 30 200 25 6 303

Finantsvarad kokku 5 633 2 070 551 32 200 25 8 511

Kohustused          

Laenukohustused 24 432 0 0 0 0 0 24 432

Võlad hankijatele ja viitvõlad  5 243 578 249 25 11 7 6 112

Finantskohustused kokku 29 675 578 249 25 11 7 30 545

Valuuta netopositsioon (24 042) 1 492 302 7 189 18  

Hinnarisk 

Toorainega seotud hinnariskist avaldab kontserni tegevusele enim mõju paberi hind. Olukorras, kus enamus 
tootmises tarbitavast paberist ostetakse otse tootjatelt baashinnas ilma vahendustasudeta, hind fikseeritakse 
pooleks aastaks ette ja arvestades, et paberi kogus rahvusvahelises mastaabis on ebaoluline, ei kasuta kontsern 
paberihinna riski maandamiseks tuletisinstrumente.  

 
Tegevusrisk 

Tegevusrisk on võimalik kahju, mille põhjuseks on ebapiisavad või mittetoimivad protsessid, töötajad ja 
infosüsteemid või välised faktorid.  

Töötajate kaasamine riskide hindamise protsessi parandab üldist riskikultuuri. Tehingute teostamisel 
kasutatakse võimalike kahjude minimeerimiseks tehingulimiitide ja pädevuste süsteeme. Kasutatav nelja-silma-
põhimõte, mille järgi peab tehingu või protseduuri teostamiseks olema vähemalt kahe teineteisest sõltumatu 
töötaja või üksuse kinnitus, vähendab inimlike eksimuste ja vigade tekkimise võimalust. Nelja-silma-
põhimõtet rakendatakse ka ostu-müügi ja muude tehingutega seotud läbirääkimistel. Advokaadibüroode poolt 
koostatavad oluliste lepingute projektid vaadatakse üle juhtkonna poolt, samuti on koosseisulised juristid 
kaasatud tööprotsessi. Juhtkond hindab kontserni juriidilist kaitstust heaks.  

Kontserni tegevuse sõltuvust infotehnoloogilistest süsteemidest hindab juhtkond keskmisest kõrgemaks ning 
selle turvalisuse ja töökindluse suurendamiseks investeeritakse pidevalt. Vastutus tegevusriski maandamise 
eest lasub kontserni ning tütarettevõtete juhatustel.   

Kapitalirisk 

Kontserni peamiseks eesmärgiks kapitaliriski juhtimisel on tagada Kontserni jätkusuutlikkus, et kindlustada 
tulu aktsionäridele ja hüved teistele huvigruppidele ning säilitada seejuures optimaalne kapitali struktuur 
vähendamaks kapitali hinda.  

Vastavalt tööstusharus levinud praktikale kasutab kontsern kapitali jälgimiseks võla ja kapitali suhet. Võla ja 
kapitali suhe arvutatakse netovõla suhtena kogu kapitali. Netovõlg saadakse raha ja pangakontode lahutamisel 
koguvõlast (konsolideeritud bilansis kajastatud lühi- ja pikaajalised intressikandvad kohustused). Kogu kapital 
on konsolideeritud bilansis kajastatud omakapitali ja netovõla summa. Samuti jälgitakse omakapitali suhet 
bilansimahtu, mis on üheks sündikaatlaenulepingus sätestatud kvartaalseks hindamiskriteeriumiks. Aasta 
jooksul on kontserni omakapitali osakaal bilansimahust vastanud laenulepingus sätestatud tingimustele.  
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Kontserni kapitali suhtarvud 

(tuhandetes EUR) 31.12.2014 31.12.2013

Intressikandvad võlakohustused  23 152 24 432

Raha ja pangakontod  5 275 2 209

Netovõlg 17 877 22 223

Omakapital 47 175 42 325

Kokku kapital 65 052 64 548

Võla ja kapitali suhe 27% 34%

Bilansimaht 76 595 75 255

Omakapitali osakaal bilansimahust 62% 56%

 
Õiglane väärtus 
Kontserni juhatuse hinnangul ei erine konsolideeritud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatud 
varade (Lisad 5,6,7,9,11) ja kohustuste (Lisad 17,18,19) bilansilised väärtused seisuga 31. detsember 2014 ja 
31. detsember 2013 oluliselt nende õiglasest väärtusest. Kontserni intressikandvad võlakohustused on 
refinantseeritud 2012. aastal ja seotud Euriboriga ning peegeldavad seetõttu adekvaatset seisu hetkel turul 
kehtivatest intressimääradest. Samuti vastavad kontserni riskimarginaalid turutingimustele. Eelnevast 
tulenevalt hindab Kontserni juhatus, et pikaajaliste kohustuste õiglane väärtus ei erine oluliselt nende 
bilansilisest väärtusest. Finantskohustuste õiglane väärtus määratakse diskonteeritud tuleviku lepinguliste 
rahavoogude baasil, kasutades turu intressimäära, mis on kontsernile kättesaadav sarnaste 
finantsinstrumentide kasutamisel. Nõuded ostjatele ja võlad hankijatele on kajastatud korrigeeritud 
soetusmaksumuses, mistõttu juhtkonna hinnangul nende bilansiline väärtus on lähedane nende õiglastele 
väärtustele.  

Lisa 5. Raha ja pangakontod 

(tuhandetes EUR) 31.12.2014 31.12.2013

Sularaha kassas 10 20

Pangakontod 3 645 2 085

Raha teel 1 5

Raha ja raha ekvivalendid  3 656 2 111

Tähtajaline hoius   1 619 98

Raha ja pangakontod kokku 5 275 2 209

Tähtajaline hoius sisaldab 1,6 miljoni euro suurust tagatisdeposiiti, millega tagatakse 50% ühisettevõtete AS 
Ajakirjade Kirjastus ja AS SL Õhtuleht laenukohustustest. 

Lisa 6. Nõuded ja ettemaksed 

(tuhandetes EUR) 31.12.2014 31.12.2013

Nõuded ostjate vastu (Lisa 7) 5 574 5 085

Muud maksude ettemaksed 0 21

Muud  nõuded (Lisa 9) 708 1 383

Ettemaksed  237 285

Nõuded ja ettemaksed kokku 6 519 6 774
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Lisa 7. Nõuded ostjate vastu 

(tuhandetes EUR) 31.12.2014 31.12.2013

Nõuded ostjate vastu 6 071 5 761

Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlus  (497)  (676)

Nõuded ostjate vastu kokku 5 574 5 085

  

(tuhandetes EUR) 31.12.2014 31.12.2013

Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlus perioodi alguses  (676)  (622)

Perioodi jooksul laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded 488 528

Perioodi jooksul ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded  (541)  (649)

Perioodi jooksul bilansist maha kantud nõuded 232 67

Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlus perioodi lõpus  (497)  (676)

 
Perioodi jooksul tehtud nõuete allahindlused on kajastatud koondkasumiaruandes kirjel „Müüdud toodangu 
kulu“. Nõuete vanuselise analüüsi kohta (sh nõuded üle tähtaja) vt. Lisa 4. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete 
allahindlusel lähtutakse nõuete individuaalsest hindamisest. Hindamisprotsessis võetakse arvesse maksetähtaja 
ületanud nõuete summat, meeldetuletusteenuse pakkujate tagasisidet ja teisi tegureid, mis võivad viidata 
nõuete võimalikule allahindlusele. 
 

Lisa 8. Ettevõtte tulumaks ja edasilükkunud tulumaks 

 

Kontserni tulumaksu kulu (tuhandetes EUR) 2014 2013 

Aruande perioodi tulumaksu kulu  206 144 

Edasilükkunud tulumaksu kulu  8 6 

Tulumaksu kulu kokku 214 150 

Ettevõtte tulumaks 

(tuhandetes EUR) 2014 2013 

Läti   

 Kasum (kahjum) enne tulumaksu (580) (829) 

Tulumaksumäär 15% 15% 

Arvestuslik tulumaks 87 124 

Maksustatavate tulude/kulude mõju 1 (15) 

Kajastamata edasilükkunud tulumaksu vara (97) (142) 

 Aruandeperioodi tulumaksu kulu (11) (3) 

Edasilükkunud tulumaksu tulu (kulu)  0 0 

Leedu   

Kasum (kahjum) enne tulumaksu 1 197 923 

Tulumaksumäär 15% 15% 

Arvestuslik tulumaks (180) (138) 

Maksustatavate tulude/kulude mõju (23) (9) 

 Aruandeperioodi tulumaksu kulu (195) (141) 

Edasilükkunud tulumaksu tulu (kulu)  (8) (6) 
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Lisa 9. Muud lühiajalised nõuded 

(tuhandetes EUR) 31.12.2014 31.12.2013 

Nõuded sidusettevõtetele (Lisa 31) 192 186 

Ostjatelt laekumata arved 192 186 

Nõuded ühisettevõtetele (Lisa 31) 232 1 050 

Ostjatelt laekumata arved 212 1 050 

Muud nõuded 20 0 

Nõuded seotud osapooltele (Lisa 31) 5 5 

Muud nõuded  5 5 

Muud lühiajalised nõuded 279 142 

Antud laenud 3 4 

Muud nõuded 276 138 

Muud lühiajalised nõuded kokku 708 1 383 

 

Nõuet sidusettevõtte Medipresa UAB vastu on alla hinnatud summas 49 tuhat eurot (31.12.2013: 43 tuhat 
eurot) vastavalt osalusele Medipresa UAB negatiivses omakapitalis. 

 

Lisa 10. Varud 

(tuhandetes EUR) 31.12.2014 31.12.2013

Tooraine 1 577 1 870

Lõpetamata toodang 248 241

Valmistoodang 240 209

Müügiks ostetud kaubad 7 9

Varud kokku 2 072 2 329

 

(tuhandetes EUR) 2014 2013

Valmistoodangu allahindlus 43 62

Koondkasumiaruandes kajastatud allahindlus 43 62

 
Varude allahindlus on kajastatud koondkasumiaruande kirjel „Müüdud toodangu kulu“. 

Lisa 11. Pikaajalised nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 

(tuhandetes EUR) 31.12.2014 31.12.2013

Antud laenud seotud osapooltele (Lisa 31) 160 160

Nõuded ühisettevõtetele (Lisa  31) 978 0

Ettemaksud 2 3

Muud investeeringud 30 106

Pikaajalised nõuded kokku 1 170 269
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Lisa 12. Äriühendused 

Tehingud AS-i Ajakirjade Kirjastus ja AS-i SL Õhtuleht aktsiatega 2014 

AS Ekspress Grupp ja AS Eesti Meedia omasid mõlemad 50% osalust ühisettevõtetes AS SL Õhtuleht, AS 
Ajakirjade Kirjastus ja AS Express Post. AS Ekspress Grupp esitas 10. oktoobril 2013 AS-le Eesti Meedia 
teate, mille kohaselt soovis kasutada nendevahelistest lepingutest tulenevat õigust omandada Eesti Meediale 
kuuluvad aktsiad SL Õhtulehes, Ajakirjade Kirjastuses ja Express Postis. Selline õigus oli lepingupooltele ette 
nähtud juhuks, kui teise lepingupoole enamusaktsionär muutub. 12. septembril 2013 teatas AS Eesti Meedia 
oma ainuaktsionäri osaluse üleminekust uuele omanikule. 28. novembril 2013 tegi Konkurentsiamet otsuse, 
millega andis nõusoleku  AS Ekspress Grupp, OÜ Suits Meedia ja AS SL Õhtuleht, AS Ajakirjade Kirjastus ja 
AS Express Post koondumisele. Selle otsuse tulemusena sai AS Ekspress Grupp osta AS-lt Eesti Meedia 
viimasele kuuluvad aktsiad ettevõtetes AS SL Õhtuleht, AS Ajakirjade Kirjastus ja AS Express Post ning 
müüa need OÜ-le Suits Meedia.  

Tulenevalt osapoolte erinevast nägemusest aktsionäridevahelise lepingu täitmise osas, jõuti vaidlusega 
Arbitraažikohtusse. 9. mail 2014 sõlmisid AS Ekspress Grupp ja AS Eesti Meedia 
pooltevahelises arbitraaživaidluses vahekompromissi, mis päädis 6. juunil Arbitraažikohtu otsusega. Kohtu 
otsuse järgi maksis AS Ekspress Grupp AS-le Eesti Meedia kokku 3,3 miljonit eurot ning sai 
enda omandisse AS-i Ajakirjade Kirjastus ja AS-i SL Õhtuleht aktsiad, mille võõrandas edasi OÜ-le Suits 
Meedia. AS-is Express Post jätkatakse endise omanikeringiga, st nii AS Eesti Meedia kui ka AS Ekspress 
Grupp säilitavad nimetatud ühisettevõttes 50% osaluse.  

Juulis reorganiseeris AS Ekspress Grupp oma osaluse ühisettevõtetes AS SL Õhtuleht ja AS Ajakirjade 
Kirjastus. Kui enne omati osalusi otse, siis juulist alates omati osalust vastavalt läbi uute valdusfirmade OÜ 
Ajaleht Holding ja OÜ Ajakirjad Holding. Nimetatud valdusfirmade osadest kuulus nii AS-ile Ekspress 
Grupp kui OÜ-le Suits Meedia 50%. Valdusfirmade asutamisel tehti osakapitali rahalised sissemaksed. AS-i 
Ekspress Grupp poolt tasuti mõlema valdusfirma osakapitaliks 1 250 eurot. Osalused ühisettevõtetes müüdi 
uutele valdusfirmadele turuhinnas ehk siis samas summas, kui need olid ostetud AS-i Eesti Meedia käest. 
Samamoodi toimis ka OÜ Suits Meedia. Nende tehingute tulemusena said uued valdusfirmad ühisettevõtete 
100% omanikuks ning nende konsolideeritud bilansis kajastusid ühisettevõtete kõik varad õiglases väärtuses, 
sh kasutatavad kaubamärgid, kliendisuhted jms. Samuti kajastus bilansis tasutud hinna ja varade õiglase 
väärtuse vahena tekkinud firmaväärtus. 100% osaluste omandamiseks said valdusfirmad pangalaenu kokku 
summas 3,2 miljonit eurot. Allpool toodud tabelis on välja toodud soetatud ettevõtete 50% varad seisuga 
30.06.2014. Reorganiseerumise tulemusena kajastub AS-i Ekspress Grupp finantstuludes AS-i Eesti Meediaga 
lõppenud ühisettevõtlusest ja osaluste muutusest tekkinud kasum summas 1 933 tuhat eurot. Novembris 2014 
ühendati OÜ Ajaleht Holding AS-iga SL Õhtuleht ja OÜ Ajakirjad Holding ühendati AS-iga Ajakirjade 
Kirjastus.  

 

(tuhandetes EUR) 

OÜ Ajaleht Holding & 
AS SL Õhtuleht (50%) 

OÜ Ajakirjad Holding & 
AS Ajakirjade Kirjastus (50%) 

Õiglane 
väärtus 

Bilansiline 
maksumus 

Õiglane 
väärtus 

Bilansiline 
maksumus 

Netovara 379 379 528 528

Kaubamärk 759 0 385 23

Identifitseeritavad varad kokku 1 139 379 915 551

Firmaväärtus 809  469 

Osaluse õiglane väärtus 1 947  1 385  

Raha ja raha ekvivalendid soetatud ettevõttes 800 385  

Ettevõtte poolt saadud pangalaen 893  694  
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Muud omandamised 

30. septembril 2014 viidi lõpuni sidusettevõttes Adnet Media UAB 49% osaluse omandamine. Ostu-
müügileping allkirjastati juba novembris 2013, kuid selle jõustumine ootas Leedu konkurentsiameti luba. 
Ostu-müügilepingu alusel on kontsernil võimalus 2017. aasta alguses omandada ka ülejäänud 51% ettevõtte 
aktsiatest. 49% osaluse eest tasuti rahas summas 135 tuhat eurot. Adnet Media UAB tegeleb interneti-reklaami 
müügiga Eestis, Lätis ja Leedus. Omandamise eesmärgiks on reklaamitoodete portfelli suurendamine online-
meedia segmendis. Adnet Media UAB ostuanalüüsi koostamisel võeti aluseks bilanss seisuga 30. september 
2014. Ettevõtte konsolideeritud netovara oli negatiivne ning sidusettevõtte omandamisel tekkis firmaväärtus 
summas 135 tuhat eurot. Investeeringut sidusettevõttes kajastatakse kontserni konsolideeritud aruandes 
kapitaliosaluse meetodil ning tekkinud firmaväärtus kajastub bilansis investeeringu maksumuses.  

Mais 2013 allkirjastasid AS Delfi (Läti) ja Nextmedia Baltic OÜ aktsiate ostu-müügi lepingu, mille kohaselt 
Delfi Läti omandas 100%-lise osaluse ettevõttes SIA Cālis.lv, mis opereerib portaali Cālis.lv. Cālis.lv on Läti 
populaarseim tulevastele ja noortele emadele mõeldud online keskkond. Tehing viidi lõpule juulis 2013 ning 
selle eest tasuti rahas 235 tuhat Läti latti (ca 327 tuhat eurot). SIA Cālis.lv omandamisel saadud kaubamärgi 
õiglaseks väärtuseks hindas kontserni juhtkond 66 tuhat eurot ning firmaväärtuseks jäi 260 tuhat eurot.  

Alljärgnev tabel annab ülevaate omandatud identifitseeritavatest varadest ja kohustustest omandamise hetkel. 
Ostuanalüüsi koostamisel on aluseks võetud Cālis LV SIA puhul bilanss seisuga 31.märts 2013, Adnet media 
UAB puhul bilanss seisuga 30. september 2014. 

(tuhandetes EUR) 

Adnet media UAB (49%) Cālis LV SIA 

Õiglane  
väärtus

Bilansiline 
maksumus 

Õiglane  
väärtus 

Bilansiline 
maksumus 

Netovara (22) (22) 1 1 

Kaubamärk 0 0 66 0 

Identifitseeritavad varad kokku (22) (22) 68 1 

Firmaväärtus 135  260  

Osaluse soetusmaksumus  135  327  

Tasutud osaluse eest rahas 135  327  

Raha ja raha ekvivalendid soetatud ettevõttes 6  0  

Kokku rahaline mõju kontsernile (129)  (327)  
 

 

Lisa 13. Ühisettevõtted 

Ettevõtte  nimi 
Osalus % Kaasomanik 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 

AS SL Õhtuleht 50 50 OÜ Suits Meedia AS Eesti Meedia 

AS Ajakirjade Kirjastus 50 50 OÜ Suits Meedia AS Eesti Meedia 

AS Express Post 50 50 AS Eesti Meedia AS Eesti Meedia 

Juunis 2014 muutus AS-i Ajakirjade Kirjastus ja AS-i SL Õhtuleht kaasomanik. Vt. Lisa 12. 
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Ühisettevõtete finantsandmed 

(tuhandetes EUR) 
AS 

Ajakirjade 
Kirjastuse

AS SL 
Õhtuleht 

AS 
Express 

Post 
Kokku 

31.12.2014    

Käibevara 2 710 1 098 2 422 6 230

Põhivara 1 604 3 040 78 4 722

Varad kokku 4 314 4 138 2 500 10 952

Lühiajalised kohustused 2 074 1 952 1 688 5 714

Pikaajalised kohustused 2 154 2 084 0 4 238

Kohustused kokku 4 228 4 036 1 688 9 952

Eespool nimetatud varad ja kohustused sisaldavad:     

Raha ja raha ekvivalendid 738 702 1 585 3 025

Lühiajalised finantskohustused (va võlad tarnijatele, muud võlad ja eraldised) 240 360 0 600

Pikaajalised finantskohustused (va võlad tarnijatele, muud võlad ja eraldised) 1 020 1 260 0 2 280

31.12.2013    

Käibevara 2 584 1 830 3 518 7 932

Põhivara 112 176 90 378

Varad kokku 2 696 2 006 3 608 8 310

Lühiajalised kohustused 1 766 1 428 2 978 6 172

Pikaajalised kohustused 0 2 0 2

Kohustused kokku 1 766 1 430 2 978 6 174

Eespool nimetatud varad ja kohustused sisaldavad:     

Raha ja raha ekvivalendid 357 1 447 2 780 4 584

Lühiajalised finantskohustused (va võlad tarnijatele, muud võlad ja eraldised) 0 0 0 0

Pikaajalised finantskohustused (va võlad tarnijatele, muud võlad ja eraldised) 0 0 0 0
 

(tuhandetes EUR) 
AS Ajakirjade 

Kirjastus 
AS SL 

Õhtuleht 
AS Express 

Post 
Kokku 

2014    

Tulu 8 447 7 819 4 829 21 095

Kulum ja amortisatsioon  (127)  (231)  (49)  (407)

Intressitulu 0 1 1 1

Intressikulu  (39)  (37) 0  (76)

Kasum enne tulumaksustamist 347 443 695 1 485

Tulumaks 0 0  (108)  (108)

Kasum aruandeperioodil 347 443 587 1 377

Muu koondkasum 0 0 0 0

Koondkasum 347 443 587 1 377

2013    

Tulu 8 072 7 467 4 703 20 241

Kulum ja amortisatsioon  (60)  (80)  (46)  (186)

Intressitulu 0 1 2 3

Intressikulu  (1) 0 0  (1)

Kasum enne tulumaksustamist 283 363 514 1 160

Tulumaks 0  (73)  (93)  (166)

Kasum aruandeperioodil 283 291 421 995

Muu koondkasum 0 0 0 0

Koondkasum 283 291 421 995

 



AS Ekspress Grupp 

Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2014  

 

61

 

(tuhandetes EUR) 
AS Ajakirjade 

Kirjastuse 
AS SL 

Õhtuleht 
AS Express 

Post 
Kokku 

31.12.2014    

Ühisettevõte netovara 86 102 812 1 000

Osalus ühisettevõttes 50% 50% 50%   

Ühisettevõtte osaluse bilansiline maksumus 43 51 406 500

Kasum ühisettevõtte aktsiatelt 122 141 294 557

31.12.2013    

Ühisettevõte netovara 930 576 630 2 136

Osalus ühisettevõttes 50% 50% 50%   

Firmaväärtus 456 0 0 456

Muud korrigeerimised 19 0 0 19

Ühisettevõtte osaluse bilansiline maksumus 940 288 315 1 543

Kasum ühisettevõtte aktsiatelt 138 146 210 494

Lisa 14. Sidusettevõtted 

(tuhandetes EUR) 31.12.2014 31.12.2013

Täiendav sissemakse sidusettevõttesse 135 0

Sidusettevõtete nõuete allahindlus (6) 0

Sidusettevõtete aktsiad bilansis 164 0

Koondkasumiaruandes kajastatud kahjum sidusettevõtetelt   

Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/(kahjum) 23 20

Kasum/(kahjum) sidusettevõtetelt kokku 23 20

 
 

Ettevõtte nimi 
Osalus % 

31.12.2014 31.12.2013 

UAB Medipresa  40 40 

Adnet Media UAB  49 - 

Sidusettevõtte finantsandmed 

(tuhandetes EUR) UAB Medipresa Adnet media UAB 

31.12.2014  

Varad kokku 2 990 636 

Kohustused kokku 3 112 628 

Tulud kokku 7 833 833 

Kulud kokku 7 838 775 

Puhaskasum (-kahjum)  (5) 59 

31.12.2013    

Varad kokku 2 794 - 

Kohustused kokku 2 901 - 

Tulud kokku 8 110 - 

Kulud kokku 8 047 - 

Puhaskasum (-kahjum) 63 - 
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Lisa 15. Materiaalne põhivara 

(tuhandetes EUR) Maa Ehitised 
Masinad ja 
seadmed 

Muu 
inventar 

Ettemaksed 
Põhivara 

kokku 

31.12.2012           

Soetusmaksumus 409 5 763 20 844 1 898 25 28 939

Akumuleeritud kulum  0  (1 702)  (10 921)  (1 542) 0  (14 164)

Bilansiline väärtus 409 4 061 9 923 356 25 14 775

Ostud ja parendused  0 0 125 273 375 773

Müüdud põhivara (jääkmaksumus) 0 0  (13)  (4) 0  (17)

Mahakandmine (jääkmaksumus) 0 0  (1)  (2) 0  (3)

Ümberklassifitseerimine 0 0 256 122  (400)  (22)

Põhivara kulum  0  (236)  (1 440)  (236) 0  (1 912)

31.12.2013   

Soetusmaksumus 409 5 763 21 027 2 072 0 29 271

Akumuleeritud kulum 0  (1 938)  (12 177)  (1 561) 0  (15 676)

Bilansiline väärtus 409 3 825 8 850 511  (0) 13 595

Ostud ja parendused  0 0 145 296 2 445 2 886

Müüdud põhivara (jääkmaksumus) 0 0 0  (4) 0  (4)

Mahakandmine (jääkmaksumus) 0 0 0  (3)  (7)  (10)

Ümberklassifitseerimine 0 43 1 24  (62) 6

Põhivara kulum  0  (232)  (1 478)  (258) 0  (1 968)

31.12.2014   

Soetusmaksumus 409 5 806 21 035 2 205 2 376 31 832

Akumuleeritud kulum 0  (2 170)  (13 518)  (1 637) 0  (17 326)

Bilansiline väärtus 409 3 636 7 518 566 2 376 14 506

Informatsioon laenude tagatiseks panditud materiaalse põhivara kohta on toodud Lisas 18. Informatsioon 
kapitalirendi maksete ja tähtaegade kohta kapitalirendi tingimustel soetatud varade kohta on toodud Lisas 19. 
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Lisa 16. Immateriaalne põhivara 

 

(tuhandetes EUR) 
Firma- 
väärtus 

Kauba-
märgid 

Arengu-
välja-
mine-
kud 

Kliendi-
suhted 

Arvutite 
tarkvara 

Ette-
maksed 

Immateriaal-
ne põhivara 

kokku 

31.12.2012               

Soetusmaksumus 47 490 10 980 479 2 379 1 718 27 63 073

Akumuleeritud amortisatsioon ja allahindlus  (6 853)  (1 481)  (162)  (2 363)  (1 344) 0  (12 203)

Bilansiline väärtus 40 637 9 499 317 16 374 27 50 870

Ostud ja parendused 0 0 0 0 84 137 221

Allahindlus (Lisa 26)  (1 301)  (1 166) 0 0 0 0  (2 467)

Ümberklassifitseerimine 0 0  (71) 0 238  (145) 22

Soetatud äriühenduste kaudu 260 66 0 0 0 0 326

Amortisatsioon 0  (280)  (9)  (16)  (305) 0  (609)

Valuutakursside ümberhindlus 0 0 0 0  (1) 0  (1)

31.12.2013  

Soetusmaksumus 47 750 11 046 408 2 379 2 024 19 63 626

Akumuleeritud amortisatsioon ja allahindlus  (8 154)  (2 926)  (171)  (2 379)  (1 634) 0  (15 264)

Bilansiline väärtus 39 596 8 120 237 0 390 19 48 362

Ostud ja parendused 0 0 0 0 70 171 241

Allahindlus (Lisa 26) (1 443) 0 0 0 0 0 (1 443)

Mahakandmine (jääkmaksumus) 0 0 0 0 0 (6) (6)

Ümberklassifitseerimine 0 0  0 0 190  (104) 86

Amortisatsioon 0  (651)  (7) 0  (295) 0  (953)

31.12.2014  

Soetusmaksumus 47 750 11 046 392 2 379 2 242 80 63 889

Akumuleeritud amortisatsioon ja allahindlus  (9 597)  (3 577)  (162)  (2 379)  (1 886) 0  (17 602)

Bilansiline väärtus 38 153 7 469 230 0 356 80 46 287

 

Informatsioon laenude tagatiseks panditud immateriaalse põhivara kohta on toodud Lisas 18.  
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Firmaväärtuse jagunemine raha genereerivatele üksustele ja segmentidele  

(tuhandetes) 
EUR 

31.12.2014 31.12.2013 

Delfi Eesti 15 281 15 281 

Delfi Läti  8 207 9 650 

Delfi Leedu  12 848 12 848 

Maaleht (Eesti Ajalehed) 1 816 1 816 

Firmaväärtused kokku 38 153 39 596 

 
Vara väärtuse testides on kaetava väärtuse ja kasutusväärtuse leidmiseks kasutatud diskonteeritud 
rahavoogude meetodit. Iga omandatud äriüksuse kohta on koostatud vastava raha teeniva üksuse viie aasta 
rahavoo prognoosid. Müügitulu kasv, muutuv- ja püsikulud on prognoositud varasemate perioodide 
tulemuste ning lähitulevikus plaanitavate strateegiliste arengute alusel. Väärtuste testides on kasutatud 
nominaalmudeleid.  
Delfi Eesti väärtuse testis kasututakse Eesti juriidilise isiku AS Delfi rahavoogusid. Delfi Läti väärtuse testis 
kasutatakse Läti juriidilise isiku AS Delfi ning samuti 2013. a. omandatud calis.lv rahavoogusid. Delfi Leedu 
vara väärtuse testis kasutatakse Leedu ettevõtte UAB Delfi rahavoogusid, mis sisaldab 2013. a omandatud 
ettevõtte Alio tulusid ja samuti UAB Ekspress Leidyba ajakirjade väljaandja, mis ühendati Delfiga juulis 2014, 
tulusid. Eelmisel aastal hinnati Ekspress Leidybat eraldi. Maalehe väärtuse test põhineb ajalehe Maaleht 
äritegevuse, portaali www.maaleht.ee ja ajakirja Maakodu (ei kasutatud 2013) tulevastel rahavoogudel. 

Kasutatud on alljärgnevaid tulude kasvusid: 

Raha teeniv üksus 
 

Järgmine 
majandusaasta 

Aastad 2-5 Lõppväärtuse kasv 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

Delfi Eesti 7,8% 5,1% 10% 10-15% 3,5% 3,5% 

Delfi Läti 4,2% 9,5% 10-15% 10-15% 3,5% 4% 
Delfi Leedu  
   (sh Ekspress Leidyba 2014. aastast ) 6,9% 8,3% 6,3-7,2% 10% 3,5% 3,5% 

Maaleht (Eesti Ajalehed) 1,5% 2,1% 0,7% 0% 0% 0% 

 

Järgmise viie aasta rahavoogude nüüdisväärtus ja lõppväärtus leiti kasutades diskontomäärana kaalutud 
keskmist kapitali tootluse määra, kus oodatav omakapitali tootlus on 11,5-12% (2013: 11,3-11.5%), 
võlakapitali tootlus Eestis on 3,8%, Lätis 4,1% ja Leedus 4,3% (2013: 4,8%-5,7%). Võlakapitali suhe 
omakapitali on arvestatud kõikidele ettevõtetele vastavalt Damodaran Online andmebaasi turu keskmisele 
võlakapitali suhtele 47,4. Omakapitali hind on arvutatud kasutades CAPM-i (Capital Asset Pricing Model). 
Mudelis kasutatud üksuste omakapitali beetad on arvutatud kasutades Damodaran Online andmebaasist 
pärinevaid tööstusharude keskmiseid võimenduseta beetasid. Riigipõhiste riskimäärade aluseks on Euroopa 
Keskpanga ligi 10-aastaste tähtaegadega Läti ja Leedu valitsuse võlakirjade intressid. Eesti puhul on kasutatud 
Saksamaa pikaajalise eurovõlakirja tootlikkuse määra, millele on lisatud Eesti riskikoefitsient vastavalt 
Damodaran Online andmebaasile. 

Kasutatud diskontomäärad on järgmised: 

Raha teeniv üksus 31.12.2014 31.12.2013

Delfi Eesti  9,33% 9,70%

Delfi Läti  9,14% 9,97%

Delfi Leedu  9,44% 10,05%

Maaleht (Eesti Ajalehed)  9,33% 9,70%
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Allpool toodud tabelis on välja toodud raha teenivate üksuste kaetavad ja bilansilised väärtused ning 
erinevused nende vahel enne allahindlusi. Bilansilised väärtused sisaldavad firmaväärtust, kaubamärke, 
materiaalseid ja immateriaalseid varasid ning käibekapitali. 

Kahjumid vara väärtuse langusest aasta jooksul on toodud Lisas 26. 

 31.12.2014 31.12.2013 

(tuhandetes EUR) 
Kaetav 
väärtus 

Bilansiline 
väärtus 
(enne 

allahindlust)

Vahe Kaetav 
väärtus 

Bilansiline 
väärtus 
(enne 

allahindlust) 

Vahe 

Delfi Eesti 20 569 17 996 2 573 20 432 18 023 2 409

Delfi Läti 10 741 12 184 (1 443) 12 600 12 192 408

Delfi Leedu 33 077 16 171 16 906 28 639 15 666 12 973

Maaleht (Eesti Ajalehed) 6 827 1 532 5 295 3 384 1 915 1 469

 

Kontserni juhatuse hinnangul on kõik soetatud raha teenivate üksuste vara kaetava väärtuse testides 
rakendatud olulised eeldused realistlikud. Juhul, kui mõnes testimisel kasutatud olulises eelduses toimuks 
ebasoovitavas suunas oluline muutus, võiks sellest tuleneda vara allahindamise vajadus.  

Eurotsooni riikide jätkuva ebakindluse, Venemaa sanktsioonide võimaliku majandusliku mõju, trükimeedia 
negatiivsema majandusperspektiivi ja sellest tulenevate konservatiivsemate eelduste tõttu on firmaväärtuste 
testide tundlikkus eelmise aastaga võrreldes suurem. Lätis muutus 2014. aastal toimunud omandamiste 
tulemusena ka konkurentsiolukord, mis on sundinud meid tugevdama oma toimetusi ja suurendama 
erinevatesse veebitoodetesse tehtavaid investeeringuid.   

Nii Delfi Leedu kui ka Maalehe müügikäive ja kasum on jätkuvalt kõrged ning mõlema raha genereeriva 
üksuse prognoositavad tuleviku rahavood ületavad nende varade bilansilist maksumust sellise summa võrra, 
kus kasutatud eelduste mõistlik muutus ei tekitaks allahindluse vajadust.  

Delfi Eesti ja Delfi Läti firmaväärtuse tundlikkus on palju suurem. Allahindlus oleks vajalik, kui Delfi Eesti 
keskmine käibekasv perioodil 2016-2019 oleks alla 6,2%, lõppväärtuse kasv oleks 1 protsendipunkti võrra 
madalam või kasutatav diskontomäär oleks 0,8 protsendipunkti võrra kõrgem. Kui Delfi Läti puhul oleks 
perioodi 2016-2019 prognoosides igal aastal käibekasv ainult 10%, oleks vajalik täiendav allahindlus summas 
1,1 miljonit eurot. Lõppväärtuse vähenemine 1 protsendipunkti võrra tingiks täiendava allahindluse summas 
1,4 miljonit eurot ning diskontomäära suurenemine 1 protsendipunkti võrra tingiks täiendava allahindluse 
summas 1,7 miljonit eurot. 

Lisa 17. Võlad tarnijatele ja muud võlad 

(tuhandetes  EUR) 31.12.2014 31.12.2013

Võlad tarnijatele 1 410 3 405

sh. võlad seotud osapooltele (Lisa 31) 15 15

Võlad töövõtjatele 1 675 1 415

Muud maksuvõlad 769 1 085

Tulevaste perioodide ettemakstud tulu 1 830 2 036

Võlad ühisettevõtetele (Lisa 31) 85 109

Viitintressid 8 11

Muud viitkohustused 472 375

Võlad tarnijatele ja muud võlad kokku 6 249 8 436

Tulevaste perioodide ettemakstud tulud sisaldavad klientide perioodiliste väljaannete ettetellimusi.  
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Lisa 18. Pangalaenud ja laenukohustused 

(tuhandetes EUR) 
 

  
Summa 
kokku 

Tagasimakse tähtaeg 

12 kuu 1-5 aasta 
jooksul jooksul 

Saldo seisuga 31.12.2014    

Arvelduslaenud 1 117 1 117 0 

Pikaajalised pangalaenud  21 887 4 016 17 871 

sh sündikaatlaen (AS Ekspress Grupp) 15 070 3 139 11 931 

     sh sündikaat- ja hüpoteeklaen (AS Printall) 6 817 877 5 940 

Kapitalirent (Lisa 19) 149 80 69 

Kokku 23 153 5 213 17 939 

Saldo seisuga 31.12.2013    

Arvelduslaenud 0 0 0 

Pikaajalised pangalaenud  24 234 3 687 20 547 

sh sündikaatlaen (AS Ekspress Grupp) 18 119 3 043 15 075 

     sh sündikaat- ja hüpoteeklaen (AS Printall) 6 115 643 5 472 

Kapitalirent (Lisa 19) 198 73 125 

Kokku 24 432 3 760 20 672 

Efektiivsed intressimäärad on väga lähedased nominaalsetele intressimääradele. Laenukohustuste õiglane 
väärtus on ligilähedane nende nominaalväärtusele, kuna intressimäär on muutuv ja seotud euriboriga ning 
marginaal on kokku lepitud turutingimuste põhjal. Laenukohustused on õiglase väärtuse hierarhia 3. tasemel. 

Pikaajaline pangalaen 
2012. aasta juulis allkirjastati uus sündikaatleping, millega refinantseeriti AS-i Ekspress Grupp ja AS-i Printall 
laenu- ja liisingkohustused kokku summas 29,3 miljonit eurot. Uue laenuga tasuti eelnevad kohustused. 
Täiendavalt laenu ei saadud. Uue lepingu osapoolteks on AS SEB Pank, Nordea Panga Eesti filiaal, AS 
Ekspress Grupp ja AS Printall. Laenu lõpptähtaeg on 25. juuli 2017. Uue poognatrükimasina ostu 
finantseerimiseks sõlmiti 2014. aasta juulis täiendav laenuleping summas 2,3 miljonit eurot. Varasemates 
laenulepingutes oli intressi arvestuse aluseks ühe kuu Euribor, millele lisandub 2,5%. Uue laenulepingu 
intressi arvestuse aluseks on kolme kuu Euribor, millele lisandub 2,7%. Laenulepingu lõppemisel on laenujääk 
ca 12 miljonit eurot.  

Laenud on tagatud tütarettevõtete aktsiatega, Eesti tütarettevõtete garantiidega summas 37 miljonit eurot, 
kommertspandiga AS-i Printall varadele summas 16 miljonit eurot, kontsernile kuuluvate kaubamärkidega 
Delfi, Eesti Ekspress, Maaleht, Eesti Päevaleht ja Eesti Ekspressi Kirjastus summas 5 miljonit eurot, millede 
kõikide väärtus sisaldub kontserni netovaras. Lisaks on seatud hüpoteek AS-i Printall kinnistule ja 
tootmishoonetele summas 9 miljonit eurot. Seisuga 31. detsember 2014 oli hoone bilansiline väärtus 3,6 
miljonit eurot ja kinnistu bilansiline väärtus oli 0,4 miljonit eurot. 

Vastavalt laenulepingu tingimustele peab laenusaaja hoidma teatud finantssuhtarvude taset nagu omakapitali 
osakaal (omakapital/bilansimaht), koguvõla/EBITDA suhtarv, laenumaksete ja intresside kattekordaja. 
Bilansipäeva seisuga olid kõik suhtarvud vastavuses laenulepingus sätestatud tingimustega. Audiitor kontrollib 
suhtarve bilansipäeva seisuga.  
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Arvelduslaenud 

Lepingu 
kuupäev 

Pank 
Limiit 

(tuhandetes 
EUR) 

Kasutatud  
31.12.2014 

(tuhandetes 
EUR) 

Kasutatud  
31.12.2013 

(tuhandetes 
EUR) 

Intressimäär 
Lepingu 

lõppemise 
tähtaeg 

12.07.2012 Nordea Bank AB  
Estonia filiaal 1 320 1 117 0 1 kuu Euribor + 

1,9% 25.07.2017 

12.07.2012 AS SEB Pank 1 680 0 0 1 kuu Euribor + 
1,9% 

25.07.2017 

Kokku   3 000 1 117 0    

Lisa 19. Kapitalirent 

(tuhandetes EUR) 

Masinad ja 
seadmed 

Saldo seisuga 31.12.2014  

Soetusmaksumus 278

Akumuleeritud kulum  (49)

Jääkmaksumus 229

Saldo seisuga 31.12.2013  

Soetusmaksumus 248

Akumuleeritud kulum (9)

Jääkmaksumus 239

 
12. juulil 2012 allkirjastati uus sündikaatleping, millega refinantseeriti kõik AS-i Printall liisingkohustused. 
2013.a. soetasid AS Printall ja teised ettevõtted uue liisinglepinguga erinevaid seadmeid. 
 

(tuhandetes EUR) 2014 2013 

Kapitalirendi kohustuse saldo aasta lõpu seisuga 149 198 

Aruandeperioodi põhiosa maksed 75 25 

Aruandeperioodi intressikulu 5 2 

Keskmine intressimäär aastas 2,52% 2,42% 
  

(tuhandetes EUR) 2014 2013 

Kapitalirendi kohustused – rendimaksete miinimumsumma:   

Kuni 1 aasta 83 77 

Üks kuni viis aastat 70 127 

Kokku 153 204 

Kapitalirendi tuleviku intressikulu 4 7 

Kapitalirendikohustuste nüüdisväärtus  149 198 
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Lisa 20. Kasutusrent 

Kontserni kuuluvad ettevõtted kui rentnikud on võtnud kasutusrendile ruume, autosid ja muid seadmeid.  

(tuhandetes EUR) 2014 2013

Perioodi kasutusrendimaksed (Lisad 23, 24, 25)  1 144 1 044

Ruumid 551 745

Sõidukid ning muud masinad ja seadmed 593 299

Järgmiste perioodide kasutusrendimaksed mittekatkestatavatest lepingutest 2 684 2 239

Kuni üks aasta 695 623

Üks kuni viis aastat 1 731 1 143

Üle viie aasta  258 473

 
11. märtsil 2011 sõlmisid AS Ekspress Grupp ja Vivarone OÜ kokkuleppe senise partnerluse 
restruktureerimises Eesti Päevalehe AS-is. Üks kokkuleppe punkte oli, et kontsern jätkab seniste 
kontoriruumide üürimist Vivarone OÜ-lt. Sõlmitud on pikaajaline katkestamatu rendileping kestvusega kuni 
11. märts 2022.   

Lisa 21. Segmendiaruanne 

Tegevussegmendid on juhtkond määratlenud emaettevõtte AS-i Ekspress Grupp juhatuse poolt jälgitavate 
aruannete põhjal. Juhatus hindab äritegevust ettevõtte perspektiivist lähtudes. Kuni juunini 2014 jagas 
kontsern oma meediaga tegelevad ettevõtted kaheks segmendiks: online meedia ning perioodiliste väljaannete 
kirjastamine. Tulenevalt sellest, et juulis 2014 ühinesid Leedus varasemalt online meedia all käsitletav UAB 
Delfi ja ajakirjade kirjastajaga UAB Ekspress Leidyba ning ka perioodiliste väljaannete ettevõtted on üha 
rohkem tegevad online meedia turul, otsustati kõik meediaettevõtted koondada ühe meedia segmendi alla. Nii 
jaguneb kontserni tegevus nüüd ainult kahe ärisegmendi vahel: üks neist meedia ja teine trükiteenuste 
segment.  

Meedia segment: online uudisportaalide haldamine, klassifitseeritud portaalide haldamine, reklaamimüük 
oma portaalides üle Baltikumi ning ajalehtede, ajakirjade, kliendi- ja reklaamlehtede ning raamatute 
kirjastamine ja väljaandmine Eestis ja Leedus. 

Antud segmenti kuuluvad tütarettevõtted AS Delfi, AS Delfi (Läti), UAB Delfi (Leedu), Delfi Holding SIA 
(Läti), AS Eesti Ajalehed (kirjastab ajalehti Eesti Ekspress, Maaleht ja Eesti Päevaleht), OÜ Hea Lugu ja UAB 
Ekspress Leidyba. Kuni 1.märtsini 2014 kuulus siia ka Delfi Ukraina, mille tegevus lõpetati, sest kontsern ei 
näinud Delfi arenguks Ukrainas positiivset tulevikuperspektiivi, mis õigustaks tegevuse jätkamist ning lõpetas 
tegevuse selles riigis. Tegevuse lõpetamisega kaasnesid kulud töötajate lahkumiskompensatsioonide ning 
lepingute ennetähtaegse lõpetamise näol summas ca 30 tuhat eurot, mis kajastuvad I kvartalis. Delfi Ukraina 
kaubamärgi allahindlus summas 0,5 miljonit eurot kajastus juba kontserni 2013. aasta majandustulemustes. 

Antud segmenti kuuluvad ka ühisettevõtted AS Ajakirjade Kirjastus, AS SL Õhtuleht ning perioodika 
kodukandega tegelev AS Express Post. Alates 2014. aastast ei konsolideerita ühisettevõtteid rida-realt, kuid 
mõnedes tabelites on toodud nende tulemused ja mõju kontserni arvnäitajatele.   

Meedia segmendi peamisteks tuludeks on reklaambännerite ja teiste reklaamipindade ja -toodete müük oma 
portaalides, reklaampindade müük ajalehtedes ja ajakirjades, ajalehtede ja ajakirjade tellimustulud ja 
üksikmüük, raamatute ja erinevate sarjade müük, teenustasu kliendimaterjalide koostamisest.  

Trükiteenused: trükiteenuste ja trükkimisega seotud teenuste osutamine. Antud segmenti kuulub 
kontserniettevõte AS Printall.  

Segmendi tulud koosnevad nii paberi- kui ka trükkimise teenuse müügituludest.  

Kontserni kesksed tegevused on kajastatud eraldi ning need ei moodusta eraldi tegevusvaldkonda. Siia alla 
kuulub emaettevõte AS Ekspress Grupp, kuhu on koondunud ka kontserniettevõtete juriidiline nõustamine ja 
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raamatupidamisteenuste pakkumine, tütarettevõte OÜ Ekspress Digital, kes pakub kontsernisiseselt IT 
teenuseid ning OÜ Ekspress Finance, kelle tegevuseks on kontsernisisene finantseerimine.  

Juhatus hindab tegevussegmentide tulemuslikkust eelkõige müügitulu, EBITDA ja EBITDA marginaali 
põhjal. Segmentide reklaamimüügituludest ei ole maha arvatud agentuuridele makstavaid mahupõhiseid ja 
muid tasusid, kuna kontserni juhtkond jälgib ettevõtete ja segmentide brutotulusid. Allahindlused ja 
hinnavähendused kajastuvad kontserni müügitulu vähendusena ja on näidatud elimineerimiste koondreal. 
Segmendi tulemuses ei kajastu kontsernisisesed juhtimistasud, firmaväärtuste ega muude varade allahindlused. 

Kontserni emaettevõtte juhtkonna hinnangul toimuvad segmentidevahelised tehingud tavapärastel 
turutingimustel ning ei erine oluliselt tingimustest, millega on tehinguid tehtud kolmandate osapooltega.  

  

 
2014 

(tuhandetes EUR) 
Meedia 

Trüki-
teenused

Kesksed 
tegevused 

Elimineeri-
mised 

Kokku 
kontsern

Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt (tütarettevõtted) 27 426 26 813 27  (1 473) 52 793

Ühisettevõtete mõju 9 471 (756) (5) (118)  8 592

Segmentidevaheline müügitulu 33 2 894 1 709  (4 636) 0

Segmendi müügitulu kokku koos ühisettevõtetega 36 930 28 951 1 731  (6 228) 61 384

EBITDA (tütarettevõtted) 3 025 5 944  (1 076) 0 7 894

EBITDA marginaal (tütarettevõtted) 11% 21%   15%

EBITDA koos ühisettevõtetega 4 013 5 944  (1 076)  (3) 8 878

EBITDA marginaal koos ühisettevõtetega 11% 21%   14%

Põhivara kulum (tütarettevõtted) (Lisa 15,16)   2 921

Kasum osaluse muutusest ühisettevõtetes   1 933

Kaubamärkide ja firmaväärtuse langusest tulenev kahjum   (1 443)

Ärikasum (tütarettevõtted)   5 463

Investeeringud (tütarettevõtted) (Lisa 15,16)   3 127

 

 
2014 

(tuhandetes EUR) 
Meedia 

Trüki-
teenused

Kesksed 
tegevused 

Elimineeri-
mised 

Kokku 
kontsern

Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt (tütarettevõtted) 25 834 25 343 15  (1 106) 50 086

Ühisettevõtete mõju  9 112 (718) (5) (49)  8 340

Segmentidevaheline müügitulu 8 2 837 1 520  (4 365) 0

Segmendi müügitulu kokku koos ühisettevõtetega 34 955 27 462 1 530  (5 520) 58 427

EBITDA (tütarettevõtted) 2 123 5 862  (1 356)  (38) 6 591

EBITDA marginaal (tütarettevõtted) 8% 21%   13%

EBITDA koos ühisettevõtetega 2 792 5 862  (1 356)  (35) 7 264

EBITDA marginaal koos ühisettevõtetega 8% 21%   12%

Põhivara kulum (tütarettevõtted) (Lisa 15,16)   2 521

Kaubamärkide ja firmaväärtuse langusest tulenev kahjum   (2 467)

Ärikasum (tütarettevõtted)   1 604

Investeeringud (tütarettevõtted) (Lisa 15,16)   992
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Investeeringud põhivarasse sisaldavad materiaalse (Lisa 15) ja immateriaalse põhivara (Lisa 16) soetust. 
Olulised Eestist väljaspool asuvad pikaajalised varad on peamiselt Delfi grupi online-kaubamärgid 
jääkväärtuses: 

 Lätis 2,2 miljonit eurot seisuga 31.12.2014 (2,3 miljonit eurot seisuga 31.12.2013) 
 Leedus 2,1 miljonit eurot seisuga 31.12.2014 (2,1 miljonit eurot seisuga 31.12.2013) 
 Ja kaubamärgid, mis on seotud endise Ekspress Leidyba Leedus 0,1 miljonit eurot seisuga 31.12.2014 

(0,3 miljonit eurot seisuga 31.12.2013). 
 

Väljaspool Eestit asuvate ettevõtetega seotud firmaväärtused jääkväärtuses: 
 Delfi Läti 8,2 miljonit eurot seisuga 31.12.2014 (9,7 miljonit eurot seisuga 31.12.2013) 
 Delfi Leedu 12,8 miljonit eurot seisuga 31.12.2014 ja 31.12.2013. 

Lisa 22. Müügitulu 

(tuhandetes EUR) 2014 2013 

Müügitulu tegevusalade lõikes     

Reklaamikäive 16 945 15 827 

s.h bartertulud 339 408 

Ajakirjandusväljaannete üksikmüük 2 018 2 008 

Ajakirjandusväljaannete müük tellijatele  5 308 5 124 

Raamatute kirjastamine 1 402 1 461 

Paberi ja trükiteenuse müük 26 610 25 140 

Muude kaupade ja teenuste müük  510 526 

Kokku 52 793 50 086 

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes  

Eesti 23 925 23 027 

Skandinaavia 13 601 12 106 

Leedu 7 241 6 788 

Läti 2 098 2 705 

Venemaa 2 704 2 951 

Muu Euroopa 3 197 2 455 

Muu maailm 27 54 

Kokku 52 793 50 086 

Lisa 23. Müüdud toodangu kulu 

(tuhandetes EUR) 2014 2013 

Kaubad, toore, materjal ja teenused 15 184 14 717 

Sisseostetud teenused 6 118 6 094 

Tööjõukulud 15 032 14 352 

Rendikulu (Lisa 20) 546 389 

Muud kulud 1 782 1 763 

Põhivara kulum (Lisad 15,16) 2 026 1 880 

Kulud kokku 40 688 39 195 
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Lisa 24. Turunduskulud 

(tuhandetes EUR) 2014 2013 

Marketing 1 264 1 195 

Tööjõukulud 725 652 

Rendikulu (Lisa 20) 20 16 

Põhivara kulum (Lisad 15,16) 2 1 

Turunduskulud kokku 2 011 1 864 

Lisa 25. Üldhalduskulud 

(tuhandetes EUR) 2014 2013 

Kaubad, toore, materjal ja teenused 101 86 

Remondi-ja hoolduskulud 350 344 

Sidekulud 112 108 

Rendikulud (Lisa 20) 578 639 

Sisseostetud teenused 1 028 1 108 

Tööjõukulud 2 376 2 471 

  sh. juhatusele väljastatud aktsiaoptsiooni kulu 136 384 

Põhivara kulum (Lisad 15,16) 893 640 

Üldhalduskulud kokku 5 438 5 396 

Lisa 26. Firmaväärtuste ja kaubamärkide allahindlused  

(tuhandetes EUR) 2014 2013 

Delfi Läti firmaväärtuse allahindlus  1 443 0 

Delfi Ukraina kaubamärgi allahindlus 0 491 

Eesti Päevalehe firmaväärtuse allahindlus 0 1 102 

Eesti Päevalehe kaubamärgi allahindlus 0 500 

Ekspress Leidyba firmaväärtuse allahindlus 0 199 

Ekspress Leidyba kaubamärkide allahindlus ja müügikahjum 0 175 

Firmaväärtuste ja kaubamärkide allahindlus kokku 1 443 2 467 

 
Detailsem info firmaväärtuste allahindluse kohta on välja toodud Lisas 16. 
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Lisa 27. Kulud liikide järgi 

(tuhandetes EUR) 2014 2013 

Tööjõukulud 18 133 17 475 

Kaubad, toore, materjal ja teenused 15 285 14 803 

Rendikulud (Lisa 20) 1 144 1 044 

Sisseostetud teenused 7 146 7 202 

Turunduskulud 1 264 1 195 

Remondi-ja hoolduskulud 350 344 

Sidekulud 112 108 

Muud kulud 1 782 1 763 

Põhivara kulum 2 921 2 521 

Kokku müüdud kaupade kulu, turundus- ja üldhalduskulud 48 137 46 455 

Keskmine töötajate arv 786 830 

 

Lisa 28. Juhatuse aktsiaoptsiooniskeem  

Novembris 2013 kinnitas aktsionäride üldkoosolek juhatuse aktsiaoptsiooniskeemi. Nimetatud skeemi alusel 
kuulub juhatuse esimehele 2017 I kvartalis üleandmisele kuni 700 000 AS-i Ekspress Grupp aktsiat, mille 
ettevõte soetab väärtpaberiturult turuhinnas. Nimetatud aktsiatest oli optsiooni väljastamisel 300 000 aktsiat 
juba välja teenitud. Ülejäänud osa teenitakse välja lepinguperioodi jooksul september 2013 kuni detsember 
2016 võrdsetes kogustes iga töötatud kuu kohta. Osa kogus aktsiatest on fikseeritud ning osa sõltub sätestatud 
eesmärkide täitmisest, mida hinnatakse kord aastas peale aruandeaasta lõppu. Ettevõttel ei ole kohustust 
aktsiad tagasi osta ega nende eest rahalist kompensatsiooni maksta.  

Aktsiaoptsiooni kinnitamisel võeti optsioon arvele tema õiglases väärtuses ning kajastati ühelt poolt 
kasumiaruandes tööjõukuluna ja teiselt poolt omakapitali aktsiaoptsiooni reservina. Seisuga 31.12.2014 oli 
nimetatud reservi suuruseks 520 tuhat eurot ning väljateenitud aktsiate arvuks 460 000 aktsiat. Seisuga 
31.12.2013 oli nimetatud reservi suuruseks 384 tuhat eurot ning väljateenitud aktsiate arvuks 340 000 aktsiat. 
Vaata Lisa 29.  

Aktsiaoptsiooni õiglase väärtuse leidmisel optsiooni väljastamisel (st kinnitamisel aktsionäride üldkoosoleku 
poolt) kasutati Black-Scholes-Merton mudelit. Mudelis kasutatud eeldused: aktsia hind optsiooni väljastamisel 
1,16 eurot, dividendimäär 0,01 eurot/aktsia kohta, riskivaba määr 2,96%, optsiooni kestvus: veidi üle 3 aasta.   

Lisa 29. Omakapital 

Aktsiakapital ja ülekurss 

Seisuga 31. detsember 2014 ja 31. detsember 2013 on AS-i Ekspress Grupp aktsiakapital 17 878 105 eurot ja 
koosneb 29 796 841 aktsiast nominaalväärtusega 0,60 eurot aktsia kohta. Põhikirjaga lubatud maksimaalne 
aktsiakapital on 25 564 656 eurot. 

Omaaktsiad 

Alates 7. aprillist 2014 on AS SEB Panga vahendusel soetatud juhatuse aktsiaoptsiooniprogrammi raames 
omaaktsiaid. Seisuga 31.12.2014 oli AS Ekspress Grupp soetanud omaaktsiaid ca 62 tuhat tükki keskmise 
hinnaga 1,03 eurot aktsia kohta kokku summas 64 tuhat eurot. 
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Dividendid 

20. juunil 2014 toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati maksta aktsionäridele dividende üks 
euro sent ühe aktsia kohta kokku summas 298 tuhat eurot. Dividendide väljamakse toimus 2. oktoobril 2014. 
Dividendide väljamaksmisel tulumaksukulu ei kaasne, kuna ettevõte maksab välja dividende, mille ta on 
saanud oma ühisettevõtetelt ja tütarettevõtetelt, millelt on juba dividendide tulumaksu tasutud või mille kasum 
on juba maksustatud asukohariigis. Sellest tulenevalt emaettevõttest dividendide jaotamisel täiendavat 
tulumaksu tasuda ei tule.   

Aasta varem 1. oktoobril 2013.a. maksti dividende samuti 1 eurosent aktsia kohta kogusummas 298 tuhat 
eurot.    

Reservid 

Reservidena on kajastatud äriseadustikuga ette nähtud kohustuslik reservkapital, omanike täiendav rahaline 
sissemaks kui asutaja aktsionäri täiendav üldotstarbeline omakapitali toetus ja juhtkonnale väljastatud 
aktsiaoptsiooni reserv (vaata Lisa 28). 

 (tuhandetes EUR) 
EUR 

31.12.2014 31.12.2013

Kohustuslik reservkapital 281 227 

Omanike täiendav rahaline sissemakse 639 639 

Aktisaoptsiooni reserv  520                    384 

Reservid kokku 1 440 1 250 

 

Puhaskasum aktsia kohta 

Tavapuhaskasum aktsia kohta on arvutatud emaettevõtte omanikele kuuluva puhaskasumi ja kaalutud 
keskmise perioodi aktsiate arvu suhtena. Emaettevõttele kuuluvaid omaaktsiaid ei arvestata ringluses olevate 
aktsiate hulka. 

EUR 2014 2013

Aktsionäridele kuuluv puhaskasum  5 110 132 1 081 074

Lihtaktsiate keskmine arv (tk) 29 770 883 29 796 841

Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta 0,17 0,04

 

Arvestades asjaolu, et aktsiate tulu lahustava toimega instrumente kontsernil 31.12.2014 ja 31.12.2013 seisuga 
ei olnud, oli lahustatud puhaskasum aktsia kohta võrdne tavapuhaskasumiga aktsia kohta. 

Lisa 30. Tingimuslikud kohustused 

Tingimuslik dividendide tulumaksu kohustus 

Kontserni konsolideeritud jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2014 moodustas 13 644 tuhat eurot (31. 
detsember 2013: 8 848 tuhat eurot). Dividendide väljamaksmisel omanikele kaasneb üldjuhul tulumaksukulu 
20/80 netodividendidena väljamakstavalt summalt. Kui ettevõte maksab välja dividende, mille ta on saanud 
oma ühisettevõtetelt ja tütarettevõtetelt, millelt on juba dividendide tulumaksu tasutud või mille kasum on 
juba maksustatud asukoha riigis, siis emaettevõttest dividendide jaotamisel täiendavat tulumaksu tasuda ei 
tule. Seisuga 31.12.2014 võib AS Ekspress Grupp kui emaettevõte maksta selliselt tulumaksuvabalt välja 
dividende summas kuni 6 925 tuhat eurot (seisuga 31.12.2013: 6 904 tuhat eurot). Ettevõtte kogu jaotamata 
kasumi väljamaksmisel tekib potentsiaalne tulumaksu kohustus 1 293 tuhat eurot ning aktsionäridele 
väljamakstav summa oleks 12 096 tuhat eurot.  

  



AS Ekspress Grupp 

Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2014  

 

74

Tingimuslikud kohustused seoses Maksuametiga 

Maksuhalduril on õigus kontrollida ettevõtte maksuarvestust kuni 3 aasta jooksul maksudeklaratsiooni 
esitamise tähtajast ning vigade tuvastamisel määrata täiendav maksusumma, intressid ning trahv. Maksuhaldur 
ei ole aastatel 2012-2014 kontserni kuuluvates ettevõtetes läbi viinud maksurevisjoni. Kontserni emaettevõtte 
juhtkonna hinnangul ei esine asjaolusid, mille tulemusena võiks maksuhaldur määrata mõnele 
kontserniettevõttele olulise täiendava maksusumma. 

Tingimuslikud kohustused seoses pooleliolevate kohtuasjadega 

Kontserni tütarettevõtetel on pooleli mitmeid kohtuvaidlusi, millede mõju kontserni finantstulemusele on 
siiski ebaoluline.   

Antud garantiidest tulenevad tingimuslikud varad ja kohustused. 

Emaettevõtte on garanteerinud summas 1,6 miljonit eurot 50% oma ühisettevõtete AS Ajakirjade Kirjastus ja 
AS SL Õhtuleht poolt võetud pangalaenudest. Ülejäänud 50% nendest laenudest on garanteerinud nende 
ühisettevõtete teine kaasomanik.  

Lisa 31. Tehingud seotud osapooltega 

Tehinguks seotud osapooltega on tehingud omanikega, sidusettevõtetega, ühisettevõtetega, kõikide 
kontserniettevõtete nõukogu liikmete, juhatuse liikmete ja nende lähedaste pereliikmete ning nende poolt 
kontrollitud või olulise mõju all olevate ettevõtetega. 

AS-i Ekspress Grupp kontrolliv isik on Hans H. Luik.  

Kontsern on ostnud (kaubad edasimüügiks, tootmismaterjalid, põhivara) ning müünud oma kaupu ja 
osutanud teenuseid (põhivara rentimine, juhtimisteenus, muud teenused) järgmistele seotud osapooltele:  

 MÜÜGID (tuhandetes EUR) 2014 2013 

Kauba müük   

Sidusettevõtted 567 711 

Kokku kauba müük  567 711 

Teenuse müük  

Nõukogu liikmed ja  nendega seotud ettevõtted 6 11 

Ühisettevõtted 1 565 1 466 

Teenuse müük kokku 1 571 1 477 

Müügid kokku 2 138 2 188 
 
 

OSTUD  (tuhandetes EUR) 2014 2013 

Teenuse ost   

Juhatuse liikmed ja nendega seotud ettevõtted 49 45 

Nõukogu liikmed ja  nendega seotud ettevõtted 242 275 

Sidusettevõtted 2 4 

Ühisettevõtted 926 902 

Teenuse ost kokku 1 219 1 226 
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NÕUDED (tuhandetes EUR) 31.12.2014 31.12.2013 

Lühiajalised nõuded      

Nõukogu liikmed ja nendega seotud ettevõtted  5 5 

Sidusettevõtted 241 229 

Ühisettevõtted 232 1 050 

Lühiajalised nõuded kokku 478 1 284 

Pikaajalised nõuded     

Nõukogu liikmed ja nendega seotud ettevõtted 160 160 

Ühisettevõtted 978 0 

Pikaajalised nõuded kokku 1 138 160 

Nõuded kokku 1 616 1 444 
 
 

KOHUSTUSED  (tuhandetes EUR) 31.12.2014 31.12.2013 

Lühiajalised kohustused    

Juhatuse liikmed ja nendega seotud ettevõtted 4 4 

Nõukogu liikmed ja nendega seotud ettevõtted 11 11 

Ühisettevõtted 85 109 

Kohustused kokku 100 124 

 
Vastavalt 2. juunil 2009 ja 4. mail 2012 toimunud  üldkoosoleku otsusele makstakse  Hans H. Luigele 
sündikaatlaenu ja arvelduskrediidilepingute käendamise eest tagatise seadmise tasu 1,5% aastas tagatise 
summast, milleks on 4 miljonit eurot kuni tagatise kehtivuse lõpuni. 2014. aasta jooksul tasuti 60 tuhat eurot 
(2013: 60 tuhat eurot) ning tasumata võlga seisuga 31. detsember 2014 ega 31. detsember 2013 ei ole.  

Tehingud seotud osapooltega on teostatud grupi juhtkonna hinnangul turutingimustel. Seisuga 31.12.2014 on 
nõuet sidusettevõtte Medipresa UAB vastu alla hinnatud summas 49 tuhat eurot (31.12.2013 43 tuhat eurot) 
vastavalt osalusele Medipresa UAB negatiivses omakapitalis. 

 
Konsolideerimisgruppi kuuluvate kõikide ettevõtete juhatuste ja nõukogu liikmete tasustamine 

(tuhandetes EUR) 2014 2013

Töötasud ja muud hüvitised (ilma sotsiaalmaksuta) 1 019 909

Lahkumishüvitised (ilma sotsiaalmaksuta) 35 11

Aktsiaoptsioon (Lisa 28) 136 384

Kokku (ilma sotsiaalmaksuta) 1 190 1 304

Konsolideerimisgruppi kuuluvate kõikide juhatuste liikmetele (sh. tütarettevõtete tegevjuhtidele, kui nendes 
ettevõtetes ei ole juhatust Eesti seaduste mõistes) (edaspidi „tegevjuhtkond“) makstakse lepingu lõppemisel ja 
lõpetamisel kompensatsiooni vastavalt tema ametilepingus ettenähtud tingimustele. Tegevjuhtkonna 
lahkumishüvitised kuuluvad üldjuhul väljamaksmisele juhul, kui lahkumise on algatanud ettevõte. Kui 
tegevjuhtkonna liige kutsutakse tagasi olulise põhjuseta, tuleb ette teatada kuni 3 kuud ja tasuda täiendavalt 
kuni 7 kuu palga ulatuses lahkumishüvitist. Töösuhte lõpetamisel üldjuhul kompensatsiooni ei maksta, kui 
tegevjuhtkonna liige lahkub omaenda initsiatiivil või juhul, kui  tegevjuhtkonna liige kutsutakse nõukogu poolt 
tagasi olulise põhjusega. Potentsiaalne tegevjuhtkonna lahkumishüvitiste maksimaalne brutosumma seisuga 
31.12.2014 on 357 tuhat eurot (31.12.2013: 390 tuhat eurot). Konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtete 
nõukogu liikmetele tavapäraselt eraldi tasu liikmeks olemise eest ei maksta ning ei ole ettenähtud ka 
kompensatsiooni nende tagasikutsumisel.  
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Lisa 32. Bilansipäevajärgsed sündmused  

Tütarettevõtete ühendamine 
AS Ekspress Grupp on otsustanud ühendada AS-i Eesti Ajalehed ja AS-i Delfi. Ühendatud ettevõtte juhiks 
saab Mari-Liis Rüütsalu, kes on praegu AS Delfi tegevjuht. Ehkki ühendamisprotsess viiakse lõpule 2015. 
aastal, tegutsevad mõlemad ettevõtted praktiliselt ühtse organisatsioonina alates 14. jaanuarist 2015. Kaks 
ettevõtet otsustati ühendada seetõttu, et mõlemad ettevõtted teevad juba praegu tihedat koostööd ning lisaks 
sellele on saadud positiivne kogemus Leedust, kus möödunud aastal ühendati Delfi kohalik organisatsioon 
ajakirjade kirjastusega Ekspress Leidyba.  

Leedu üleminek eurole 
1. jaanuaril 2015 ühines Leedu Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas 
Leedu litti. Kuna Leedu liti kurss oli juba varasemalt fikseeritud euroga LTL 3,4528/EUR 1, siis ei tekita 
üleminek valuutakursi erinevusi.   
 
Sündikaatlaenulepingu muudatused 
Märtsis allkirjastas kontsern sündikaalaenulepingu muudatused, mille alusel vabastatakse garantiideposiit 
summas 1,6 miljonit eurot ning tagastatakse laen ennetähtaegselt samas summas. Samuti muudeti leebemaks 
mõningaid laenulepingus sätestatud piiranguid ja tingimusi.  
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Lisa 33. Finantsinformatsioon emaettevõtte kohta 

Eesti raamatupidamise seaduse kohaselt tuleb konsolideeritud aastaaruande lisades avalikustada 
konsolideeriva üksuse (emaettevõte) eraldiseisvad konsolideerimata põhiaruanded. 

AS-i Ekspress Grupp (emaettevõte) bilanss  

(tuhandetes EUR) 31.12.2014 31.12.2013

VARAD     

Nõuded ja ettemaksed 

Muud  nõuded 781 959

Ettemaksed  28 35

Muud nõuded ja ettemaksed kokku 809 994

Käibevara kokku 809 994

Põhivara  

Tähtajalised hoiused 1 600 0

Pikaajalised finantsinvesteeringud  1 168 190

Tütarettevõtete aktsiad 22 833 23 002

Tütarettevõtetele antud laenud  38 926 39 968

Ühisettevõtete aktsiad  3 527

Sidusettevõtete aktsiad 135 0

Materiaalne põhivara  45 41

Immateriaalne põhivara 112 87

Põhivara kokku 64 822 63 815

VARAD KOKKU 65 631 64 809

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL 

Kohustused 

Laenukohustused 4 256 3 043

Võlad ja ettemaksed   

Võlad tarnijatele 31 41

Võlad töövõtjatele 42 36

Maksuvõlad 36 55

Muud võlad tütarettevõtetele 42 658 40 836

Võlad ja ettemaksed kokku 42 767 40 968

Lühiajalised kohustused kokku 47 023 44 011

Pikaajalised laenukohustused 11 931 15 076

Muud võlad ja ettemaksed kokku 11 931 15 076

Kohustused kokku 58 954 59 087

Omakapital  

Aktsiakapital nimiväärtuses 17 878 17 878

Ülekurss 14 277 14 277

Omaaktsiad  (64) 0

Kohustuslik reservkapital 281 227

Muud reservid 1 159 1 023

Jaotamata kahjum  (26 854)  (27 683)

Omakapital kokku 6 677 5 722

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 65 631 64 809
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AS-i Ekspress Grupp (emaettevõte) koondkasumiaruanne  

 

(tuhandetes EUR) 2014 2013 

Müügitulu 497 523 

Müüdud toodangu kulu (44) (18) 

Brutokasum 453 505 

Muud äritulud 2 1 

Turustuskulud (34) (3) 

Üldhalduskulud  (1 465) (1 632) 

Muud ärikulud (3) 0 

Finantstulud ja -kulud ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt 203 312 

Intressitulud 1 033 989 

Intressikulud (1 735) (1 662) 

Muud finantstulud ja -kulud 2 727 (2 112) 

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 2 228 (3 602) 

ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)  1 181 (3 602) 

 Aruandeaasta muu koondkasum/-kahjum 0 0 

 Aruandeperioodi koondkasum/-kahjum kokku 1 181 (3 602) 
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AS-i Ekspress Grupp (emaettevõte) omakapitali muutuste aruanne  

Kasumi jaotamisel võetakse vastavalt Äriseadustikule aluseks korrigeeritud konsolideerimata omakapital. 

(tuhandetes EUR) 
Grupi aktsionäridele kuuluv osa 

Aktsia- 
kapital 

Ülekurss 
Oma- 

aktsiad 
Reservid 

Jaotamata 
kasum 

Kokku 
omakapital 

Saldo  31.12.2012 17 878 14 277 0 740  (23 658) 9 237 
Valitseva ja olulise mõju all olevate osaluste 
bilansiline väärtus     (24 227) 

Valitseva ja olulise mõju all olevate osaluste 
väärtus arvestatuna kapitaliosaluse meetodil    56 089 

Korrigeeritud konsolideerimata 
omakapital 31.12.2012       41 099 

Aruandeperioodi puhaskasum 0 0 0 0 (3 602) (3 602) 

Aruandeperioodi koondkasum/(-kahjum) 0 0 0 0  (3 602) (3 602) 

Reservkapitali suurendamine 0 0 0 126  (126) 0 

Väljamakstav dividend 0 0 0 0  (298)  (298) 

Aktsiaoptsiooni väärtus 0 0 0 384 0 384 

Tehingud omanikega kokku 0 0 0 510 (424) 86 

Kokku muutus 0 0 0 510  (4 025)  (3 515) 

Saldo 31.12.2013 17 878 14 277 0 1 250  (27 683) 5 722 

Valitseva ja olulise mõju all olevate osaluste 
bilansiline väärtus    (23 529) 

Valitseva ja olulise mõju all olevate osaluste 
väärtus arvestatuna kapitaliosaluse meetodil   60 132 

Korrigeeritud konsolideerimata 
omakapital 31.12.2013     42 325 

Aruandeperioodi puhaskasum 0 0 0 0 1 181 1 181 

Aruandeperioodi koondkasum/(-kahjum) 0 0 0 0 1 181 1 181 

Reservkapitali suurendamine 0 0 0 54 (54) 0 

Väljamakstav dividend 0 0 0 0 (298) (298) 

Omaaktsiate soetamine 0 0 (64) 0 0 (64) 

Aktsiaoptsiooni väärtus 0 0 0 136 0 136 

Tehingud omanikega kokku 0 0 (64) 190 (352) (226) 

Kokku muutus 0 0 (64) 190 829 955 

Saldo 31.12.2014 17  878 14 277 (64) 1 440 (26 854) 6 677 

Valitseva ja olulise mõju all olevate osaluste 
bilansiline väärtus (22 971) 

Valitseva ja olulise mõju all olevate osaluste 
väärtus arvestatuna kapitaliosaluse meetodil 63 469 

Korrigeeritud konsolideerimata 
omakapital 31.12.2014 47 175 
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AS-i Ekspress Grupp (emaettevõte) rahavoogude aruanne  

 (tuhandetes EUR) 2014 2013 

Rahavood äritegevusest     

Aruandeperioodi ärikasum (-kahjum) (1 047) (1 129) 

Korrigeerimised:  

Põhivara kulum ja väärtuse langus 36 13 

Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus 136 384 

Investeeringute väärtuse langus 17 0 

Muutused käibekapitalis:  

Nõuded ja ettemaksed 193 (87) 

Võlad ja ettemaksed 39 (88) 

Rahavoog põhitegevusest (626) (907) 

Makstud intressid (1 785) (1 653) 

Rahavood äritegevusest kokku (2 411) (2 560) 

Rahavood investeerimistegevusest  

 Tähtajalise hoiuse (seadmine)/vabastamine (1 600) 0 

 Ühisettevõtete osaluste restruktureerimisel laekunud 2 354 0 

Investeeringud ühisettevõtetesse (3) 0 

 Sidusettevõtte ost (135) 0 

Tütarettevõtete müük 150 0 

Tütarettevõtete ost ja aktsiakapitali suurendamine   0 (1 375) 

Muude investeeringute ost 0 (15) 

Saadud intressid 2 053 288 

Saadud dividendid 203 312 

Põhivara soetamine (70) (109) 

Põhivara müük 2 0 

Antud laenud 0 (175) 

Antud laenude tagasimaksed 0 10 

Rahavood investeerimistegevusest kokku 2 954 (1 064) 

Rahavood finantseerimistegevusest  

Arvelduskrediidi kasutuse muutus 1 117 (745) 

Kontsernikonto muutus 1 751 7 638 

Saadud laenude tagasimaksed (3 049) (2 971) 

Väljamakstud dividend (298) (298) 

Omaaktsiate soetamine (64) 0 

Rahavood finantseerimistegevusest kokku (543) 3 624 

RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS 0 0 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 0 0 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 0 0 
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE 

AS Ekspress Grupp aktsionäridele: 

Oleme auditeerinud lehekülgedel 29 kuni 80 esitatud AS Ekspress Grupp konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruannet, mis koosneb bilansist seisuga 31. detsember 2014, antud kuupäeval lõppenud aruandeaasta 
kohta koostatud kasumiaruandest, omakapitali muutuste aruandest ja rahavoogude aruandest, oluliste 
arvestuspõhimõtete kokkuvõttest ja muudest selgitavatest lisadest. 

 
Juhatuse vastutus raamatupidamise aastaaruande koostamise eest  

 
Kontserni emaettevõtte juhatus vastutab nimetatud raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esituse 
eest kooskõlas Eesti raamatupidamise seaduse ja rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu need 
on vastu võetud Euroopa Liidus ning sellise sisekontrolli eest, nagu juhatus peab vajalikuks, et võimaldada kas 
pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.  

 
Vandeaudiitori vastutus 

Meie vastutame arvamuse eest, mida avaldame nimetatud raamatupidamise aastaaruande kohta meie auditi 
põhjal. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Need standardid 
nõuavad, et me järgime eetikanõudeid ning planeerime ja viime auditi läbi saamaks põhjendatud kindlust 
asjaolule, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu.  

 
Audit hõlmab protseduuride läbiviimist eesmärgiga saada tõendusmaterjali raamatupidamise aastaaruandes 
esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta. Sooritatavad auditi protseduurid sõltuvad 
vandeaudiitori hinnangutest, sealhulgas hinnangust riskile, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada 
olulisi vigu, mis tulenevad pettusest või eksimusest. Nimetatud riski hindamisel, eesmärgiga planeerida 
asjakohaseid auditi protseduure, võtab vandeaudiitor arvesse raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ja 
õiglase esitusviisi tagamiseks ettevõttes juurutatud sisekontrollisüsteemi, kuid ei anna hinnangut selle 
toimivuse kohta. Audit hõlmab ka kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasuse ja juhatuse poolt antud 
arvestushinnangute põhjendatuse ning raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.  

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

Arvamus 

Oleme seisukohal, et konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kajastab olulises osas õiglaselt AS 
Ekspress Grupp finantsseisundit seisuga 31. detsember 2014, aruandeaasta majandustulemust ja rahavoogusid 
kooskõlas Eesti raamatupidamise seaduse ja rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu need on 
vastu võetud Euroopa Liidus. 
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Asjaolu rõhutamine 

 

Juhime tähelepanu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisale 16, milles kirjeldatakse juhtkonna 
poolt teostatud kontserni finantsseisundi aruandes kajastatud varade (sh firmaväärtuse) väärtuse testide 
koostamisel kasutatud eeldusi ja sisendeid ning nende eelduste ja sisendite võimaliku muutuse mõju väärtuse 
testide tulemusele. Nimetatud asjaolu rõhutamine ei kujuta endast märkust meie arvamuse osas. 

 

 

18. märts 2015 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 

Veiko Hintsov        Kersti Ruut 
Vandeaudiitor nr 328      Vandeaudiitor nr 604 
AS Deloitte Audit Eesti 
Tegevusluba nr 27 
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2014.  AASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK 

 
AS Ekspress Grupp juhatus teeb ettepaneku jagada 31. detsembril 2014. aastal lõppenud majandusaasta 
puhaskasum summas 5 110 tuhat eurot alljärgnevalt: 
 
 

(tuhandetes EUR) 

AS-i Ekspress Grupp omanikele kuuluv osa kasumist 
5 110

Dividendide maksmine   1 189

Kohustusliku reservkapitali suurendamine (1/20 puhaskasumist)  256

Eelmiste perioodide jaotamata kasumisse kantav aruandeaasta kasum 3 665

 

Kohustuslik reservkapital enne suurendamist 281

Kohustuslik reservkapital pärast suurendamist  537

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk enne kasumi jaotamist 8 534

Konsolideeritud jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist  12 199
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JUHATUSE JA NÕUKOGU DEKLARATSIOON 

Juhatus on koostanud AS-i Ekspress Grupp 31. detsember 2014. aastal lõppenud majandusaasta 
tegevusaruande ja konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande. 
 
AS-i Ekspress Grupp nõukogu on tutvunud juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruandega, mis koosneb 
tegevusaruandest, konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandest, kasumi jaotamise ettepanekust ja 
sõltumatu vandeaudiitori aruandest, ja heaks kiitnud majandusaasta aruande esitamise aktsionäride 
üldkoosolekule. 
 
 
Juhatus 

 
Allkirjastatud digitaalselt Allkirjastatud digitaalselt Allkirjastatud digitaalselt  
Juhatuse esimees Juhatuse liige Juhatuse liige  
Gunnar Kobin Andre Veskimeister Pirje Raidma  
18. märts 2015 18. märts 2015 18. märts 2015  

       

Nõukogu    

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

Nõukogu esimees Nõukogu liige Nõukogu liige  
Viktor Mahhov Hans H. Luik Indrek Kasela  
    

    

........................................... ........................................... ........................................... . 
Nõukogu liige Nõukogu liige Nõukogu liige  
Harri Helmer Roschier
  

Jaak Ennuste 
 

Kari Sakari Salonen 
 

 

    
 


