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Tegevusaruanne

Eesti Ajalehtede Liidu põhitegevuseks on ajalehtede ühishuvide esindamine.   

2010. majandusaastal keskendus liit järgnevale:

1. aidati kaasa ajalehtede ühishuvide kaitsmisele suhetes riigiga, teiste meediakanalitega, reklaamiagentuuridega jne;

2. jätkati statistika kogumist ja levitamist ajalehetööstuse kohta;

3. väljaannete ajakirjandusliku taseme tõstmiseks korraldas liit süsteemselt vastavavaid konkursse ja koolitusi ning juba mitmendat aastat ka;

4. otsustati rohkem väärtustada ajakirjanikutööd ning selleks viidi sisse terve rida uusi ajakirjanduspreemiad, uuendati kujunduskonkurssi.

2011. majandusaastal jätkab liit tööd mulluse aasta põhisuundades. Rohkem tähelepanu kavatsetakse pöörata ajalehetööstuse statistilisele

analüüsile ning suhetele riigiga.

Nõukogu liikmed 2010. aastal tasu ei saanud. Tegevjuhi töötasu aruandeperioodil oli 98 000 krooni (8 000 krooni kuus 6 kuud ja 10 000 krooni

kuus 5 kuud, 30.06.10 lõpetas tegevusjuhina Toomas Leito ja 01.08.10 alustas Mart Raudsaar). Aruandeaastal töötas ettevõttes keskmiselt 2

töötajat.

 

Peamised finantssuhtarvud     2010 2009

         

Tulu (tuh kr)      2 089 2 175

sh.müügitulu ( tuh.kr.),     93 160

Tulu kasv       -4,0% 12,5%

Tulem (tuh kr)      -89,0 168,0

Tulemi kasv      -79 163

Puhasrentaablus      4,3% 7,7%

Maksevõime tase      11,5 3,2

ROA       -23,1% 26,2%

ROE       -25,3% 38,2%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

*  Käibe kasv (%) = (müügitulu 2010 – müügitulu 2009)/ müügitulu 2009 * 100

*  Tulemi kasv (kroonides) = ( tulem 2010 – tulem 2009)

*  Puhasrentaablus (%) = tulem / müügitulu * 100

*  Maksevõime tase = käibevara/lühiajalised kohustused

*  ROA (%) = tulem / varad kokku * 100

*  ROE (%) = tulem / netovara kokku * 100
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Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

MTÜ Eesti Ajalehtede Liidu juhatus deklareerib oma vastustust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

* MTÜ Eesti Ajalehtede Liidu raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea

raamatupidamistavaga;

* MTÜ Eesti Ajalehtede Liidu raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt  MTÜ Eesti Ajalehtede Liidu finantsseisundit,

majandustulemust ja rahavoogusid;

* kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt

arvesse võetud ja esitatud;

* MTÜ Eesti Ajalehtede Liit on jätkuvalt tegutsev.
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Bilanss
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 384 209 639 693 2

Nõuded ja ettemaksed 1 135 709 3

Kokku käibevara 385 344 640 402  

Põhivara    

Materiaalne põhivara  3 369 4

Kokku põhivara  3 369  

Kokku varad 385 344 643 771  

    

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 33 638 42 408 5

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused  160 725  

Kokku lühiajalised kohustused 33 638 203 133  

Kokku kohustused 33 638 203 133  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 440 638 272 164  

Aruandeaasta tulem -88 932 168 474  

Kokku netovara 351 706 440 638  

Kokku kohustused ja netovara 385 344 643 771  
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Tulemiaruanne
(kroonides)

 2010 2009 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 1 251 978 1 527 439 6

Annetused ja toetused 743 731 487 247  

Tulu ettevõtlusest 92 895 159 970  

Kokku tulud 2 088 604 2 174 656  

    

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -1 202 906 -728 297  

Mitmesugused tegevuskulud -395 311 -691 471  

Tööjõukulud -577 832 -580 701  

Põhivara kulum ja väärtuse langus -3 369 -8 136  

Kokku kulud -2 179 418 -2 008 605  

    

Kokku põhitegevuse tulem -90 814 166 051  

Finantstulud ja -kulud 1 882 2 423  

Aruandeaasta tulem -88 932 168 474  
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Rahavoogude aruanne
(kroonides)

 2010 2009

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -90 814 166 051

Korrigeerimised   

Põhivara kulum ja väärtuse langus 3 369 8 136

Kokku korrigeerimised 3 369 8 136

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -427 4 842

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -169 494 89 698

Laekunud intressid 2 642 3 813

Muud rahavood põhitegevusest -760 -1 390

Kokku rahavood põhitegevusest -255 484 271 150

Kokku rahavood -255 484 271 150

   

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 639 693 368 543

Raha ja raha ekvivalentide muutus -255 484 271 150

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 384 209 639 693
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Netovara muutuste aruanne
(kroonides)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2008 272 164 272 164

Aruandeaasta tulem 168 474 168 474

31.12.2009 440 638 440 638

  

Aruandeaasta tulem -88 932 -88 932

31.12.2010 351 706 351 706
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke

(v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning rahaturufondi osakuid. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis

lühiajaliste laenukohustuste koosseisus

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtjate

ja sidusettevõtjate vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad

allahindlused).

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus

laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende

väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina., arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem

alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil

omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused),

mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse

arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu,

sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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

maksumusega alates 10 000 krooni. [Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kajastatakse

kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud

väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.]

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

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

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

langusest tulenevad allahindlused.  Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

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

kuluna nende toimumise momendil.

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

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

lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.

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

komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale

eraldi amortisatsiooninormid.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

Muu inventar ja IT seadmed 20-30%

Piiramata kasutuseaga objekte (maa, püsiva väärtusega kunstiteosed, muuseumieksponaadid ja raamatud) ei amortiseerita.

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

kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel “müügiootel

põhivaraks”. Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised 

võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. 

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning
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negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses). 

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

kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks

võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel

kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit. 

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

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

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

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

kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Lisa 2 Raha
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009

Arvelduskontod 384 209 339 693

Tähtajalised hoiused  300 000

Kokku raha 384 209 639 693

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009

Nõuded ostjate vastu 1 000  
Ostjatelt laekumata arved 1 000  

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded  1

Muud nõuded 135 708

Kokku Nõuded ja ettemaksed 1 135 709
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Lisa 4 Materiaalne põhivara
(kroonides)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed
Arvutid ja

arvuti-

süsteemid

31.12.2008  

Soetusmaksumus 70 702 70 702 70 702

Akumuleeritud kulum -59 197 -59 197 -59 197

Jääkmaksumus 11 505 11 505 11 505

  

Amortisatsioonikulu -8 136 -8 136 -8 136

  

31.12.2009  

Soetusmaksumus 70 702 70 702 70 702

Akumuleeritud kulum -67 333 -67 333 -67 333

Jääkmaksumus 3 369 3 369 3 369

  

Amortisatsioonikulu -3 369 -3 369 -3 369

  

31.12.2010  

Soetusmaksumus 70 702 70 702 70 702

Akumuleeritud kulum -70 702 -70 702 -70 702

Jääkmaksumus 0 0 0

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009

Võlad tarnijatele 3 018 7 054

Võlad töövõtjatele 8 443 11 339

Maksuvõlad 22 177 24 015

Saadud ettemaksed  160 725

Kokku võlad ja ettemaksed 33 638 203 133
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Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(kroonides)

 2010 2009

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 1 036 979 1 291 639

Sihtotstarbelised tasud   

Pressipreemia auhinnafond 214 999 235 800

Kokku liikmetelt saadud tasud 1 251 978 1 527 439

Lisa 7 Tööjõukulud
(kroonides)

 2010 2009

Palgakulu 545 454 564 549

Sotsiaalmaksud 187 641 191 536

Muud  174

Kokku tööjõukulud 733 095 756 259

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud

projektide otsese kuluna
155 263 175 558

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 2

Lisa 8 Finantstulud ja -kulud
(kroonides)

 2010 2009

Intressitulud 2 642 3 812

Intressikulud  -47

Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest -759 -1 341

Muud finantstulud ja -kulud -1 -1

Kokku finantstulud ja -kulud 1 882 2 423

Lisa 9 Seotud osapooled
(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2010 31.12.2009

Füüsilisest isikust liikmete arv 0 1

Juriidilisest isikust liikmete arv 40  
 

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

 2010 2009



13

Eesti Ajalehtede Liit 2010. a. majandusaasta aruanne

Arvestatud tasu 129 484  
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