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ÜLDANDMED

Majandusaasta algus 1. jaanuar

Majandusaasta lõpp 31. detsember

Ettevõtte nimi AS Ekspress Grupp

Äriregistri kood 10004677

Aadress Narva mnt.11 E,  10151 Tallinn

Telefon +372 669 8181

Faks +372 669 8081

Põhitegevusala Kirjastustegevuse korraldamine

Tegevjuht Priit Leito

Audiitor AS PricewaterhouseCoopers

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, sõltumatu
audiitori aruandest  ja kasumi jaotamise ettepanekust. Dokument koosneb 54  leheküljest.
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TEGEVUSARUANNE

2006 oli Ekspress Grupi jaoks kiire kasvu aasta. Eesti majandus kasvas 11,4%, mis toetas käibe ja
kasumi tõusu kõigis Ekspress Grupi tegevuse põhisegmentides. Firma konsolideeritud käive aastal
2006 ulatus 60 miljoni eurot tõustes aastaga 24% (2005 aasta konsolideeritud käive oli 48 miljonit
eurot).

Samaaegselt käibe kasvuga suurenes oluliselt Ekspress Grupi kasumlikkus. Firma tegevuskasum1
ulatus 8,4 miljoni euroni, mis tähendas ligi 27%-st aastast kasvu. Puhaskasum enam kui kahekordistus
– 2.6 miljonilt eurolt aastal 2005 6 miljoni euroni aastal 2006.

Ekspress Grupi tegevus 2006 aastal keskendus neljale põhisegmendile: kirjastamine, trükiteenused,
raamatute müük ja infoteenused. Grupp müüs oma osaluse Bravocom mobiilis ning omandas 50%
Ekspress Hotline’st saades firma aktsiate ainuomanikuks. Raamatute müügi segmendis toimus oluline
ühendamine: raamatute jaemüügi firma Rahva Raamat ning hulgimüügifirma Raamatuvaramu
ühendati üheks firmaks AS Rahva Raamat, mis võimaldas koondada raamatute müügi tegevuse ühe
juhtimise alla.

Kirjastamine

Kõik firmad kirjastamise segmendis kasvatasid oma käivet aastal 2006. Peamiseks kasvu allikaks oli
reklaamitulude kasv. TNS EMORi andmetel kasvas Eesti reklaamiturg 2006 aastal 18%. Ajalehetede
reklaamitulud kasvasid seejuures isegi natukene kiiremini – keskmiselt 19,5%. Samal ajal oli tellimuste
ja üksikmüügi turg väga stabiilne, kasvu näitasid eelkõige nädalaväljaanded ja ajakirjad.

Kirjastamise segmendi käive aastal 2006 oli 28 miljonit eurot, mis oli peaaegu pool kogu Ekspress
Grupi käibest. Tegevuskasum ulatus 3,5 miljoni euroni kasvades aastaga 19%. Kirjastamise segmendi
olulisemad firmad - Eesti Ekspress, SL Õhtuleht, Ajakirjade Kirjastus – näitasid kõik üle 15%
ulatuvaid tugevaid kasumimarginaale.

Peamised arendused kirjastamise segmendis olid suunatud Grupi kohaloleku tugevdamisele internetis,
mis on kõige kiiremini kasvav meediaturu osa. Kõik ajalehed arendasid oma veebilehekülgi. Augustis
ostis Ekspress Grupp OÜ Autocentrumi ning muutis äriühingu nime hiljem OÜ Ekspress Internetiks.
Esialgu autokuulutuste portaali www.ac24.ee hallanud firma võttis aasta lõpus üle ka kinnisvara
portaali www.4seina.ee ja meelelahutusportaali www.weekend.ee opereerimise.

Ekspress Grupi Leedu operatsioonid jõudsid aastal 2006 kasumisse. Ekspress Leidyba poolt
kirjastatavad olulisemad ajakirjad näitasid korralikku kasvu reklaamituludes ning alustati ka uut
kasumlikku tegevust – raamatute kirjastamist. Lisaks käivitati Leedus uus terviseajakiri Sveika.

Trükiteenused

Trükifirma Printall näitas suurepäraseid tulemusi aastal 2006. Printall kasvatas oluliselt eksporti ning
leidis uusi kohalikke kliente, mis võimaldas saavutada trükivõimsuste peaaegu täieliku ärakasutamise
aasta lõpuks. Firma käive aastal 2006 moodustas 22 miljonit eurot kasvades eelmise aastaga võrreldes
21%. Tegevuskasum oli 4,3 miljonit eurot ehk ligi 28% kõrgem kui aastal 2005.

Aaastal 2006 alustati ettevalmistusi uue heat-set trükimasina installeerimiseks. 2007 aasta lõpuks on
uus trükimasin töövalmis, et katta klientide kasvavaid vajadusi.

1 Intresside, maksude ja amortisatsioonieelne kasum, EBITDA

http://www.ac24.ee/
http://www.4seina.ee/


AS EKSPRESS GRUPP
Majandusaasta aruanne 2006
Tuhandetes eurodes(EUR)

5

Raamatute müük

Ekspress Grupi kaks raamatute müügiga tegelevat firmat ühendati 2006 aasta juulis ühtseks firmaks
AS Rahva Raamat. See võimaldas suurendada raamatute müügi segmendi efektiivsust ning paremini
realiseerida juhtimisalaseid ja logistilisi sünergiaid. Raamatute müügi käive näitas kiiret kasvu aastal
2006 ulatudes 10 miljoni euroni, kasv 50% võrreldes 2005 aastaga. Osaliselt selgitab seda fakt, et
raamatute hulgimüügifirma Raamatuvaramu osteti 2005 aasta keskel ja selle müügid ei kajastnud täies
mahus 2005 aasta numbrites. Samaaegselt oli tugev ka orgaaniline kasv raamatute segmendis, sest
kogu turg kasvas 20% võrreldes eelmise aastaga. Raamatute segmendi tegevuskasum oli 383 tuhat
eurot aastal 2006. Aasta varem oli vastav näitaja 211 tuhat eurot.

Rahva Raamat liupalaev on raamatupood Viru Keskuses, mis on suurim raamatupood Balti riikides.
2007 aastal laiendatakse Viru Keskuse poe müügipinda rentides täiendavat pinda Keskuse neljandalt
korruselt. Samaaegselt otsib Rahva Raamatu juhtkond aktiivselt ka teisi uusi müügipindu Eesti
suuremates linnades, et laiendada Rahva Raamatu poodide müügiketti. Raamatute hulgimüügis on
aastal 2007 oluline suurendada firma efektiivsust ning parandada teenuste kvaliteeti.

Infoteenused

Novembris 2006 omandas Ekspress Grupp täiendavad 50% Ekspress Hotline’i aktsiatest saades
seeläbi firma aktsiate 100% omanikuks. Infoteenuste segmendi müügikäive moodustas  4 miljonit
eurot aastal 2006, mis tähendas kerget kasvu võrreldes eelmise aasta 3,9 miljoni eurose käibega.
Kasumimarginaal paranes samal ajal oluliselt, sest segmendi kasum 2006 aastal oli 677 tuhat eurot
võrrelduna 409 tuhande euroga aasta varem.

Ekspress Hotline suutis edukalt müüa klientidele teenusepaketti, mis sisaldas nii trükitud katalooge,
telefonikeskust kui veebiotsingut. Kasutades Ekspress Grupis olekuga kaasnevaid sünergiaid on
Eskpress Hotline suutnud tugevdada oma kaubamärkide positsiooni turul. Eelkõige infotelefon 1182
on kinnistanud oma turuliidri poitsiooni läbi rist-promotsiooni teiste Gruppi kuuluvate firmadega.

Juhatuse vaade aastale 2007

Me usume, et 2007 tuleb hea aasta nii Eesti majandusele kui Ekspress Grupile. Tõugatuna
reklaamituru kiirest kasvust plaanib Ekspress Grupp suurendada nii käivet kui kasumit.

Oluline tähis Ekspress Grupi jaoks oli 2007 aasta märtsis läbi viidud aktsiate avalik pakkumine ning
aktsiate noteerimine Tallinna Väärtpaberibörsi põhinimekirjas. Ekspress Grupi aktsiate pakkumine
märgiti ligi kuus korda üle, mis näitas investorite usku Grupi äritegevuse suhtes. Aktsiatega
kauplemise esimene päev börsil oli 5. aprill 2007. Aktsiaemissioon võimaldab Ekspress Grupil
saavutada täiendavat kasvu, saavuada eesmärk tõusta ülebaltiliseks meediafirmaks ning võimaldab teha
täiendavaid investeeringuid internetiäridesse. Ekspress Grupp otsib investeerimisvõimalusi Balti
regiooni kirjastamisäridesse.

Internetis on kaks peamist valdkonda, millele Ekspress Grupp keskendub. Klassifitseeritud kuulutuste
(töö, kinnisvara, auto) vool internetti tugevneb, mis tähendab et Ekspress Grupp peab tugevdama oma
veebiportaalide www.hyppelaud.ee, www.4seina.ee, www.ekspressauto.ee turupositsiooni. Samaaegselt
arendavad oma veebilehekülgi kõik ajalehed, et saada osa veebi bännerreklaami kasvavatest mahtudest.
Olulise sammuna toodi kõik Ekspress Grupi internetivarad 2006 aastal ühtse päise alla, 2007 aastal
tuleb veelgi tugevdada erievate veenilehekülgede koostööd.

Leedus on 2007 aastal plaanis käivitada celebrity tüüpi nädalakiri ning veelgi aktiviseerida edukat
raamatute kirjastamise tegevust.

Ekspress Grupi tegevuse põhiosaks jääb ka 2007 aastal ajalehtede ja ajakirjade kirjastamine.
Turusituatsioon on siin väga soodne. Prognoosid näitavad üle 15% ulatuvat reklaamituru kasvu ka

http://www.hyppelaud.ee/
http://www.4seina.ee/
http://www.ekspressauto.ee/
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2007 aastal, mis võimaldab kirjastustel oluliselt kasvatada tulusid ning pakub häid ärivõimalusi
trükikojale Printall.

Finantssuhtarvud

2006 2005
Käibe kasv (%) (müügitulu  2006 – müügitulu  2005) / müügitulu 2005*100 24% 46%
Brutokasumimäär (%)      brutokasum/müügitulu*100 26% 23%
Kasumi kasv (%) (puhaskasum 2006-puhaskasum 2005)/puhaskasum 2005*100 134% 112%
Puhasrentaablus (%)         puhaskasum/müügitulu*100 10% 5%
Omakapital / varad* 100 40% 30%
ROA (%)                   puhaskasum/varad *100 14% 6%
ROE (%)                   puhaskasum/omakapital *100 35% 22%

AS Ekspress Grupp kontserni kuuluvates ettevõtetes kokku töötas 2006.a. 1 900 töötajat (2005.a.
1700). Kontserniettevõtete töötajatele maksti kokku töötasusid summas 11 miljonit EUR (2005.a.
summas 9 miljonit EUR).
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
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Konsolideeritud bilanss

tuh. EUR 31.12.2006 31.12.2005 Lisad

VARAD

Käibevara
Raha 3 266 2 304 5
Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi kasumiaruande 415 380 6
Nõuded ja ettemaksed 7 834 7 182 7
Varud 2 867 3 047 11
Kokku 14 382 12 913
Müügiootel põhivara 0 243 12

Käibevara kokku 14 382 13 156

Põhivara
Nõuded ja ettemaksed 620 510 13
Investeeringud sidusettevõtetesse 1 2 16
Kinnisvarainvesteeringud 264 80 17
Materiaalne põhivara 18 484 18 975 18
Immateriaalne põhivara 8 837 6 783 19

Põhivara kokku 28 206 26 350

VARAD KOKKU 42 588 39 506

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Kohustused
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused 6 072 7 109 21
Võlad ja ettemaksed 11 960 11 922 20
Lühiajalised kohustused kokku 18 032 19 031

Pikaajalised kohustused
Pikaajalised laenukohustused 7 596 8 686 21
Muud pikaajalised võlad 5 7 20
Pikaajalised kohustused kokku 7 601 8 693

Kohustused kokku 25 633 27 724

Omakapital

Emaettevõtja  aktsionäridele  kuuluv  osa  omakapitalist
Aktsiakapital 10 560 142
Ülekurss 0 1 360
Reservid 352 653
Jaotamata kasum 6 028 8 663
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv osa omakapitalist
kokku 16 940 10 818 32
Vähemusosalus 15 964

Omakapital kokku 16 955 11 782

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 42 588 39 506

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad lehekülgedel 12-50 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud
osad.
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Konsolideeritud kasumiaruanne

tuh EUR 2006 2005 Lisad
Müügitulu 59 493 47 807 25
Müüdud toodangu kulu 44 217 36 574 26

Brutokasum 15 276 11 233
Turustuskulud 2 527 2 320 27
Üldhalduskulud 6 808 4 516 28
Muud äritulud 739 759 29
Muud ärikulud 303 274 29

Ärikasum 6 377 4 882
Finantstulud 405 51 30
Finantskulud  (773)  (631) 30

Kokku finantstulud/kulud  (368)  (580)
Kahjum sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt 277  (1 387) 16

Kasum enne tulumaksustamist 6 286 2 915
Tulumaks 269 348 9

 KONTSERNI PUHASKASUM 6 017 2 567
Aruandeaasta puhaskasumi jaotus:

Emaettevõtja aktsionäride osa kasumist 5 891 2 430
Vähemusosaluse osa kasumist 126 137

Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta 0,5 0,2 32

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad lehekülgedel 12-50 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud
osad.
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Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

Aktsia-
kapital

Ülekurss Reservid
Jaotamata

kasum
Kokku

Saldo 01.jaanuar 2005 142 1 360 653 6 233 8 388 289 8 677

Vähemusosaluse muutus 0 0 0 0 0 538 538

Kokku muutus 0 0 0 0 0 538 538
Aruandeperioodi puhaskasum 0 0 0 2 430 2 430 137 2 567
Saldo 31.detsember 2005 142 1 360 653 8 663 10 818 964 11 782
Saldo 01.jaanuar 2006 142 1 360 653 8 663 10 818 964 11 782
Makstud dividendid 0 0 0  (2 786)  (2 786) 0  (2 786)
Dividendimakse tühistamine 0 0 0 123 123 0 123
Aktsiakapitali sissemaks 3 196 0 0 0 3 196 0 3 196
Fondiemissioon 7 222  (1 360) 0  (5 863) 0 0 0
Emissioonikulude reserv 0 0  (301) 0  (301) 0  (301)
Vähemusosaluse muutus 0 0 0 0 0  (1 075)  (1 075)
Kokku muutus 10 418  (1 360)  (301)  (8 526) 231  (1 075)  (844)
Aruandeperioodi puhaskasum 0 0 0 5 891 5 891 126 6 017
Saldo 31.detsember 2006 10 560 0 352 6 028 16 940 15 16 955

tuh. EUR

Kontserni aktsionäridele kuuluv osa
Vähemus-

osalus
Kokku oma-

kapital

Täiendav informatsioon omakapitali muutuste kohta esitatud lisas 32.

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad lehekülgedel 12-50 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud
osad.
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Konsolideeritud rahavoogude aruanne

tuh.EUR 2 006 2 005 Lisad
Rahavood äritegevusest 6 724 6 319 36
Rahavood investeerimistegevusest
Finantsvarade ost (81) 0
Finantsvarade müük 390 3
Saadud intressid 204 196
Kinnisvarainvesteeringute soetamine 0 (80) 17
Põhivara soetamine (4 370) (6 508) 18,19
Põhivara müük 760 67 17,18;19
Antud laenud (2 197) (1 871)
Antud laenude tagasimaksed 1 483 478
Rahavood investeerimistegevusest kokku (3 811) (7 715)
Rahavood finantseerimistegevusest
Tasutud kapitalirendi maksed (1 233) (2)
Arveldukrediidi kasutuse muutus 1 170 3 590 21
Saadud laenud 9 325 1 143
Saadud laenude tagasimaksed (8 429) (2 779)
Makstud dividendid (2 786) 0 32
Rahavood finantseerimistegevusest kokku (1 953) 1 952

RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS 960 556
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 2 304 1 750 5
Valuutakursi muutuste mõju 2 (2) 30
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 3 266 2 304 5

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad lehekülgedel 12-50 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud
osad.
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KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE  LISAD

Lisa 1. Üldine informatsioon

Ekspress Grupp kontserni peamisteks tegevusaladeks on ajalehtede ja ajakirjade kirjastamine,
raamatute müük, trükiteenuste osutamine  ning teabeteenused telefonikataloogides, infotelefonil ja
internetis.

AS Ekspress Grupp (registrikood 10004677, aadress: Narva mnt.11E, 10151 Tallinn) on Eesti
Vabariigis registreeritud ja tegutsev ettevõte, mille põhiliseks tegevuseks on kontserniettevõtet
haldamine. Kontserni kuulub 12 tütarettevõtet, 4 ühisettevõtet ja 5 sidusettevõtet .

Konsolideeritud majandusaasta aruanne on heaks kiidetud ettevõtte juhatuse poolt 20.aprill 2007.

Ekspress Grupi kontserni 2006.a. konsolideeritud aruanne kajastab järgmiste ettevõtete
majandustulemusi:

Ettevõtte nimi Staatus Osalus 31.12.2005 Osalus 31.12.2006 Põhitegevus Asukoht

AS Ekspress Grupp Emaettevõte Kontserniettevõtete haldamine Eesti

Eesti Ekspressi Kirjastuse AS Tütarettevõte 100% 100% Ajalehe kirjastamine Eesti

AS Printall Tütarettevõte 100% 100% Trükiteenuste osutamine Eesti

UAB Ekspress Leidyba Tütarettevõte 99,70% 99,70% Ajakirjade kirjastamine Leedu

Rahva Raamat AS Tütarettevõte 100% 100% Raamatute müük Eesti

OÜ Raamatuvaramu Tütarettevõte 100% 0% Raamatute müük Eesti

OÜ Netikuulutused Tütarettevõte 75% 75% Reklaami müük Eesti

AS Ekspress Hotline Tütarettevõte 50% 100% Infovahendus ja reklaamiteenus Eesti

Ekspresskataloogide AS Tütarettevõte 50% 100% Telefoniraamatute koostamine Eesti

AS Infoatlas Tütarettevõte 50% 100% Telefoniraamatu“Infoatlas”
tootmine

Eesti

AS Numbriinfo Tütarettevõte 50% 100% Infotelefoni 1184 haldamine Eesti

Kõnekeskuse AS Tütarettevõte 50% 100% Kõnekäsitlusteenuse vahendamine Eesti

OÜ Ekspress Internet Tütarettevõte 0% 80% Reklaami müük Eesti

Eesti Päevalehe AS Ühisettevõte 50% 50% Ajalehe kirjastamine Eesti

AS SL Õhtuleht Ühisettevõte 50% 50% Ajalehe kirjastamine Eesti

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

AS Ajakirjade Kirjastus Ühisettevõte 50% 50% Ajakirjade kirjastamine Eesti

AS Linnaleht Sidusettevõte 50% 25% Ajalehe kirjastamine Eesti

UAB Medipresa Sidusettevõte 49% 40% Ajalehtede-ajakirjade hulgimüük Leedu

AS Bravocom Mobiil Sidusettevõte 32% 0% Mobiilsideteenused Eesti

Evi Consult OÜ Sidusettevõte 32% 32% Ärialased konsultatsioonid Eesti

Ühendatud Portaalid OÜ Sidusettevõte 25% 0% Tarkvara arendus Eesti

AS EnterNet Providers Tütarettevõte 100% 0% Internetiportaal Eesti

OÜ Õhtuleht Tütarettevõte 97% 97% Ajalehe kirjastamine Eesti

Tegevus peatatud

2005.a. on UAB Moteris ümbernimetatud UAB Ekspress Leidyba-ks.
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Lisa 2 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

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

Koostamise alused

AS-i Ekspress Grupp konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas
rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu võetud 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 rakendatud aruannete
koostamise ajaks (31.detsember 2006).

Allpool kirjeldatud raamatupidamisprintsiipe on järjepidevalt rakendatud kõikide esitatud aastate
lõikes.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt soetusmaksumuse printsiibile, välja arvatud
finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande.

Vastavalt rahvusvahelistele finantsaruandluse standarditele tuleb teatud osades teha juhtkonnapoolseid
raamatupidamislikke hinnanguid. Samuti peab 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.
AS Ekspress Grupp arvestusvaluutaks on Eesti kroon (EEK). Konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes (EUR), kui ei ole märgitud teisiti.

Uued rahvusvahelised finantsaruandluse standardid, muudatused standardites ning

tõlgendustes ning Rahvusvahelise Finantsaruandluse Tõlgenduste Komitee (IFRIC)

tõlgendused

Käesoleva aruande koostamise hetkeks on välja antud uusi rahvusvahelisi finantsaruandluse
standardeid ning nende tõlgendusi, mis muutuvad kohustuslikuks alates 1. jaanuarist 2007 või hiljem
algavate perioodide aruannetele ning mida kontsern ei ole ennetähtaegselt rakendanud. Alljärgnevad
standardid ja muudatused mõjutavad kontserni:

· IAS 1 (muudatus)  Finantsaruannete esitamine: Omakapitali puudutava informatsiooni
avalikustamine. IAS 1 muudatus rakendub aruandeperioodidele, mis algavad 1. jaanuaril 2007
või hiljem. Standard nõuab täiendava informatsiooni avalikustamist finantsaruannetes.

· IFRS 7 Finantsinstrumendid: Avalikustatav informatsioon ja täiendav lisa IAS 1,
Finantsaruannete esitamine.  Rakenduvad aruandeperioodidele, mis algavad 1. jaanuaril 2007
või hiljem. IFRS 7 tutvustab uusi lisade nõudeid selleks, et parandada finantsinstrumentide
kohta esitatava informatsiooni esitlusviisi. See nõuab kvalitatiivse ja kvantitatiivse
informatsiooni esitamist finantsinstrumentidest tulenevate riskide kohta sisaldades spetsiifilisi
miinimumnõudeid krediidiriski, likviidsusriski ja tururiski (sealhulgas ka tururiski
sensitiivsusanalüüsi) kohta. Sellega asendatakse IAS 30, Pankade ja samalaadsete
finantsasutuste finantsaruannetes avalikustatav informatsioon ja IAS 32, Finantsinstrumendid:
avalikustamine ja esitamine. Nimetatud standard kehtib kõikidele ettevõtetele, kes esitavad
oma aruandluse vastavalt rahvusvahelistele finantsaruandluse standarditele. Täiendus IAS 1-le
tutvustab täiendatud nõuded kontserni kapitali ja kapitalijuhtimise lisadele. Ettevõtte juhtkond
kaalub nimetatud täienduste rakendamist.



AS EKSPRESS GRUPP
Majandusaasta aruanne 2006
Tuhandetes eurodes(EUR)

14

Juhtkonna hinnangul ei avalda järgmiste standardite muudatused olulist mõju kontserni
finantsaruannetele.

· IAS 19 (muudatus) - Hüvitised töövõtjatele
· IAS 21 (muudatus) - Valuutakursside muutuste mõjud
· IAS 39 (muudatus) - Rahavoogude riskimaandamise kajastamine prognoositava

kontsernisisese tehingu puhul
· IAS 39 (muudatus) - Õiglase väärtuse optsioon
· IAS 39 ja IFRS 4 (muudatus) - Finantsgarantiilepingud
· IFRS 6 - Maavarade uuring ja hindamine
· IFRS 8 – Ärisegment – jõustub 1.jaanuaril 2008
· IFRIC 4 - Kindlaksmääramine, kas kokkulepe sisaldab renti
· IFRIC 5 - Õigus osalusele kahjutustamise, taastamise ja keskkonna parandamise fondides
· IFRIC 6 - Spetsiifilisel turul osalemisest tulenevad kohustused - Elektri- ja

elektroonikakaupade jäätmed
· IFRIC 7 - Finantsaruannete korrigeerimise rakendamine vastavalt IAS 29 Finantsaruandlus

hüperinflatiivsetes majanduskeskkondades
· IFRIC 8 – Aktsiakompensatsioonid vastavalt IFRS 2
· IFRIC 9 - Varjatud derivatiivide ümberhindamine.
· IFRIC 10 – Vahearuanded ja vara väärtuse langus  (jõustunud 1.novembril 2006)
· IFRIC 11 – IFRS 2 – Grupi tehingud omaaktsiatega – jõustub 1.märtsil 2007.
· IFRIC 12 – Teenuse kontsessioonikokkulepped – jõustub 1.jaanuaril 2009.

Konsolideerimise põhimõtted

Tütrettevõtjada

Tütarettevõtjaks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõtja omab kontrolli. Tütarettevõtjat loetakse
emaettevõtja kontrolli all olevaks, kui emaettevõtja on võimeline kontrollima tütarettevõtja tegevus- ja
finantspoliitikat, mis üldjuhul kaasneb omades üle 50% tütarettevõtja hääleõiguslikest aktsiatest või
osadest. Potentsiaalsete kasutavate või konverteeritavate hääleõiguste olemasolu ja mõju on arvesse
võetud kontrolli olemasolu määramisel. Kui emaettevõtja omandas või loovutas perioodi jooksul
ettevõtja üle kontrolli, on vastav tütarettevõtja konsolideeritud alates selles kontrolli omandamise
kuupäevast kuni kontrolli lõppemise kuupäevani.

Tütarettevõtjate soetamist kajastatakse ostumeetodil. Soetusmaksumuseks loetakse omandamise
kuupäeval makstava tasu (s.o. omandamise eesmärgil üleantava vara, võetud kohustuse ja omandaja
poolt emiteeritud omakapitaliinstrumentide) õiglast väärtust ning omandamisega otseselt seotud
väljaminekuid. Vastavalt ostumeetodile võetakse soetamisel omandatud ja eraldi identifitseeritavad
varad, kohustused ning tingimuslikud kohustused arvele nende õiglases väärtuses, sõltumata
vähemusosalusest. Positiivne vahe äriühenduse käigus omandatud osaluse soetusmaksumuse ja
omandatud netovara õiglase väärtuse vahel kajastatakse firmaväärtusena.  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. Realiseerumata kahjumid on samuti elimineeritud, arvestades indikatsioone vara väärtuse
languse kohta. Vajadusel on harmoniseeritud tütarettevõtjate raamarupidamisprintsiipe selleks, et
kindlustada ühtlaste raamatupidamisprintsiipide järgimine kontserni konsolideeritud aruandes.

Äriühendused ühise kontrolli all olevate ettevõtete vahel

Tütarettevõtjate soetamist ühise kontrolli all olevate ettevõtete käest kajastatakse ostumeetodil.
Soetusmaksumuseks loetakse omandamise kuupäeval makstava tasu (s.o. omandamise eesmärgil
üleantava vara, võetud kohustuse ja omandaja poolt emiteeritud omakapitaliinstrumentide) õiglast
väärtust ning omandamisega otseselt seotud väljaminekuid. Vastavalt ostumeetodile võetakse
soetamisel omandatud ja eraldi identifitseeritavad varad, kohustused ning tingimuslikud kohustused
arvele nende õiglases väärtuses, sõltumata vähemusosalusest. Positiivne vahe äriühenduse käigus
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omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud netovara õiglase väärtuse vahel kajastatakse
firmaväärtusena.  Juhul, kui soetusmaksumus on väiksem omandatud netovara õiglases väärtusest,
kajatatakse tekkinud vahe koheselt kasumiaruandes

Tehingud vähemusosaga

Kontsern käsitleb vähemusosaga tehtavate tehingute puhul vähemusosa kui kontsernivälist kolmandat
osapoolt. Osaluse müügist vähemusosanikele tulenev kasum või kahjum kajastatakse kasumiaruandes.
Osaluse ostud vähemusosanikelt kajastatakse läbi firmaväärtuse, milleks on vahe soetusmaksumuse ja
omandatud vähemusosa bilansilise väärtuse vahel.

Sidusettevõtted

Sidusettevõtjaks loetakse ettevõtet, mille üle kontsernil on oluline mõju, aga mida kontsern ei kontrolli.
Üldjuhul kaasneb oluline mõju 20%-50% osalusega hääleõiguslikes aktsiates või osades.
Investeeringud sidusettevõtjatesse on kajastatud esialgu soetusmaksumuses ning edaspidi kasutades
kapitaliosaluse meetodit. Investeering sidusettevõtetesse sisaldab soetamisel identifitseeritud
firmaväärtust (millest on maha arvatud kumuleeritud allahindlused).

Kontsernile kuuluv osa sidusettevõtte soetamise järgselt teenitud kasumites või kahjumites
kajastatakse kasumiaruandes. Kontsernile kuuluv osa soetamise järgselt toimunud muutustest
reservides kajastatakse reservides. 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 sidusettevõtja omavahelistest tehingutest tekkinud realiseerimata kasumid on
elimineeritud proportsionaalselt kontserni osalusega sidusettevõtja aktsia- või osakapitalis.
Realiseerimata kahjumid on samuti elimineeritud, kui tehing ei viita üleantud vara väärtuse langusele.
Sidusettevõtete raamatupidamispõhimõtteid on vajadusel muudetud kindlustamaks kooskõla kontserni
arvestuspõhimõtetega.

Investeeringute soetamine sidusettevõtetesse kajastatakse ostumeetodil sarnaselt investeeringute
soetamisega tütarettevõtjatesse.

Ühisettevõtted

Kontserni osalused ühiselt kontrollitud ettevõtetes on konsolideeritud aruandes proportsionaalselt
konsolideeritud , mille kohaselt ühisettevõtja osa ühiselt kontrollitava majandusüksuse kõigist
varadest, kohustustest, tuludest ja kuludest liidetakse rida-realt kontserni finantsaruannete sarnaste
kirjetega. Varade müümisel ühisettevõttele kajastab kontsern teistele ühisettevõtjatele kuuluva osa
tekkinud kasumitest või kahjumitest. Kontsern ei kajasta endale kuuluvat osa ühisettevõtte kasumist
ega kahjumist, mis tekkis kontserni poolt ühisettevõttelt ostetud varadelt enne, kui kontsern on vara
edasi müünud sõltumatule osapoolele. Kui selliselt tehingult tekkinud kahjum viitab käibevara neto
realiseerimismaksumuse vähenemisele või väärtuse langusele kajastatakse kahjum koheselt.
Investeeringute soetamine ühisettevõtetesse kajastatakse ostumeetodil sarnaselt investeeringute
soetamisega tütarettevõtjatesse.
Emaettevõtja eraldiseisvad raamatupidamise aruanded – konsolideeritud raamatupidamise aruandes
lisainformatsioonina esitatud emaettevõtja eraldiseisvad esmased aruanded

Vastavalt Eesti Raamatupidamise Seadusele tuleb konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande
lisades avaldada konsolideeriva üksuse (emaettevõtja) eraldiseisvad konsolideerimata esmased
aruanded. Emaettevõtja esmaste aruannete koostamisel on järgitud samu arvestuspõhimõtteid, mida
on rakendatud ka konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel. Tütarettevõtjate
kajastamist käsitlevaid arvestuspõhimõtteid on emaettevõtja eraldiseisvates esmastes aruannetes, mis
on esitatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisana, muudetud vastavalt IAS 27
„Konsolideeritud ja Eraldiseisvad raamatupidamise aruanded” nõuetele vastavalt.
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Emaettevõtja eraldiseisvates esmastes aruannetes, mis on lisatud käesolevasse konsolideeritud
raamatupidamise aruandesse (vt. lisa 38), on investeeringud tütarettevõtjate aktsiatesse kajastatud
soetusmaksumuses miinus allahindlused vara väärtuse langusest.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja raha ekvivalendid sisaldab kassa, pangakontode ning lühiajaliste pangadeposiitide jääke.
väljaarvatud arvelduskrediidi ja likviidsete fondiosakute jäägid. Arvelduskrediiti kajastatakse laenudena
lühiajaliste kohustuste hulgas. Likviidsed fondiosakud on klassifitseeritud finantsvaraks õiglases
väärtuses muutusega läbi kasumiaruande.

Välisvaluuta arvestus

Arvestus- ja esitlusvaluuta

Kontserni kuuluvate ettevõtete raamatupidamise aastaaruandes kajastatud komponentide üle peetakse
arvestust arvestusvaluutas,  milleks on ettevõtte äritegevuse põhilise majanduskeskkonna valuuta.
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanded on koostatud Eurodes, mis on AS-i Ekspress Grupp
esitlusvaluuta.

Välisvaluutapõhised tehingud ja saldod

Välisvaluutas fikseeritud tehingute ümberarvestusel arvestusvaluutasse on aluseks võetud tehingu
toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest ning
bilansipäeva kursiga välisvaluutas fikseeritud monetaarsete varade ja kohustuste ümberarvestustest
saadud kasumid ja kahjumid on kajastatud kasumiaruandes.

Kontserniettevõtted

Kõigi kontserni kuuluvate ettevõtete, mille arvestusvaluuta erineb esitlusvaluutast ning mille
arvestusvaluuta ei ole hüperinflatsiooni majanduskeskkonnast, majandustulemuse ning finantsseisundi
ümberarvestamisel esitlusvaluutasse:

(a) kõigi vara ja kohustuste kirjed arvestatakse ümber igal bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse
selle bilansipäeva kehtiva kursi alusel;

(b) tulud ja kulud igas kasumiaruandes arvestatakse ümber Eesti kroonidesse perioodi keskmise
valuutakursi alusel;

(c) aruannete ümberarvestusest tulenevad kursivahed kajastatakse omakapitalis eraldi real.

Kontsern omab ettevõtteid Eestis ja Leedus. Kuna Eesti kroon ja Leedu litt on euro suhtes fikseeritud,
ei teki esitlusvaluutasse ümberarvestusel kursivahesid.

Nõuded ostjatele

Nõudeid ostjate vastu võetakse esmalt arvele õiglases väärtuses. Peale esmakordset arvele võtmist
kajastatakse nõudeid korrigeeritud soetusmaksumuses kasutades efektiivset 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 lahutades vara bilansilisest maksumusest efektiivse
intressimääraga diskonteeritud tuleviku rahavoogude nüüdisväärtuse.

Varud

Varud on bilansis hinnatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või
netorealiseerimismaksumus. Varude  soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse perioodika- ja
raamatusegmentides FIFO meetodit  ja trükisegmendi 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). Intressikulusid ei arvestata soetusmaksumusse.
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Neto realiseerimismaksumus on toodete eeldatav müügihind tavapärase äritegevuse käigus, millest on
maha arvatud toote lõpetamiseks ja müügi sooritamiseks vajalikud eeldatavad muutuvkulud. Varude
soetusmaksumusse arvestatakse omakapitalist klassifitseeritud kasumid ja kahjumid, mis on seotud
tooraine soetamise rahavoogude riskimaandamistehingutega.

Finantsvarad

Kontsern klassifitseerib finantsvarad järgmistesse kategooriatesse: õiglases väärtuses muutustega läbi
kajastatavad finantsvarad, laenud ja nõuded ning müügiootel finantsvarad. Klassifikatsioon sõltub
finantsvarade omandamise eesmärgist. Juhtkond otsustab finantsvara kategooria esmakajastamisel ning
hindab uuesti vara klassifikatsiooni igal bilansipäeval. Kontsern hindab igal bilansipäeval varade ning
varade gruppide väärtuse langusele viitavaid objektiivseid andmeid.

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande sisaldavad kauplemiseesmärgil
soetatud finantsvarasid ning finantsvarasid, mida kajastatakse õiglases väärtuses läbi kasumiaruande
alates nende soetamisest. Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatakse
alguses väärtuspäeval soetusmaksumuses, mis on antud finantsinvesteeringu eest saadud või makstud
tasu õiglane väärtus (ei sisalda tehingukulusid). Pärast esmast arvelevõtmist hinnatakse finantsvarasid
antud kategoorias õiglases väärtuses. Muutusi nende varade õiglases väärtuses hinnatakse järjepidevalt
kas kasumi või kahjumina aruandlusperioodi kasumiaruandes.

Börsil noteeritud väärtpaberite puhul loetakse investeeringute õiglaseks väärtuseks ostuhinna
noteeringut. Aktiivselt mitte-kaubeldavate investeeringute õiglase väärtuse leidmiseks kasutatakse
alternatiivseid meetodeid, nagu näiteks hiljutiste turutingimustel tehtud tehingute hind, konkreetsete
ostupakkumiste hind, diskonteeritud rahavoogude meetod või optsioonide hindamismudelid.

Laenud ja nõuded
Laenud ja nõuded on fikseeritud või kindlaksmääratavate maksetega tuletisinstrumentideks
mitteolevad 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
bilansikuupäeva. Selliseid varasid kajastatakse põhivarade hulgas. Laenud ja nõuded on kajastatud
bilansis real Nõuded ja ettemaksed..

Müügiootel finantsvara

Müügiootel finantsvarana kajastatakse neid tuletisinstrumentideks mitteolevaid finantsvarasid, mis on
määratud sellesse kategooriasse või mida ei ole määratud ühessegi teisesse kategooriasse. Antud
kategooria finantsvarasid kajastatakse põhivarana, välja arvatud juhul kui kontsernil on kavatsus need
realiseerida 12 kuu jooksul alates bilansikuupäevast.. Finantsvarad, välja arvatud finantsvarad õiglasel
väärtusel läbi kasumiaruande, kajastatakse alguses õiglases väärtuses, millele lisanduvad
tehingukulutused. Finantsvara eemaldatakse bilansist, kui kontsern on kaotanud õiguse finantsvarast
tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandatele osapooltele üle antud finantsvarast tulenevad
riskid ja hüved. Müügiootel finantsvarad kajastatakse edaspidi õiglases väärtuses. Realiseerumata
kasumeid ja kahjumeid mittemonetaarsete müügiootel finantsvarana väärtpaberite õiglase väärtuse
muutusest kajastatakse omakapitalis. Kui väärtpaber, mis on klassifitseeritud müügiootel põhivaraks,
müüakse või hinnatakse alla, siis omakapitalis finantsvarade ümberhindluse reservis  kajastatud
akumuleerunud õiglase väärtuse muudatused kajastatakse kasumiaruandes.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on maa või ehitis (või osa ehitisest), mida kontsern hoiab väljarendituna
renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil. Maa ja ehitised, mida kontsern kasutab enda
äritegevuses on kajastatud põhivaradena. Kinnisvarainvesteeringud on näidatud soetusmaksumuses,
millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad
allahindlused. Soetusmaksumus sisaldab kulutusi, mis on otseselt seotud vara soetamisega. Varale
tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse bilansis, kui on tõenäoline, et ettevõte saab varaobjektiga
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seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta.
Muid hooldus- ja remondikulusid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades.
Maad ei amortiseerita ning hoonete amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit (kasulik eluiga 20-
30 aastat). Saadud renditulud on kajastatud kasumiaruandes real „Muud äritulud”

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 ettevõtjal 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 eeldatav kaetav väärtus on püsivalt madalam jääkväärtusest, on vastav vara
hinnatud eeldatavas kaetavas väärtuses. 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 lineaarse amortisatsiooni meetodit jaotamaks soetusmaksumuse
ühtlaselt üle vara kasuliku eluea. Kuluminorm määratakse igale materiaalse põhivaraobjektile eraldi
sõltuvalt selle kasulikust elueast. Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav
vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning asukohas ning lõpetatakse 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.

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

Kulum arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Ehitised ja rajatised 20-30 aastat

Masinad ja seadmed:

Tootmisseadmed 8-12 aastat

Muud põhivarad:

Sõidukid  5-10 aastat

Muu inventar ja seadmed  3-5 aastat

Maad ei amortiseerita.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on
tõenäoline, et ettevõte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti
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soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulusid kajastatakse 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. Tütar- ja ühisettevõtete omandamisel
tekkinud firmaväärtust kajastatakse konsolideeritud aruandes immateriaalse vara hulgas.
Sidusettevõtete omandamisel tekkinud firmaväärtust kajastatakse investeeringu osana
sidusettevõttesse. Eraldi kajastatud firmaväärtuse võimalikku väärtuse langust testitakse vähemalt kord
aastas ning vajadusel hinnatakse alla. Firmaväärtuse allahindlust ei tühistata. Konsolideeritud bilansis
kajastatud firmaväärtust võetakse arvesse emaettevõtja kasumi/kahjumi arvestamisel tütar- või
ühisettevõtja 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 (cash-generating units). Firmaväärtus jagatakse konkreetsest äriühendusest
tekkinud firmaväärtusest eeldatavalt kasu saavatele varadele või varade gruppidele.

Kaubamärgid ja litsentsid

Kaubamärgid ja litsentsid kajastatakse soetusmaksumuses. Kaubamärgid ja litsentsid, mille eluiga on
piisatud kajastatakse soetusmaksumuses miinus akumuleeritud kulum. Amortisatsiooni arvutatakse
vastavalt lineaarsele meetodile jaotamaks kaubamärkide ja litsentside soetusmaksumuse nende varade
eeldatavale elueale. Amortiseeritavate varade väärtuse langust hinnatakse siis, kui esineb bilansilise
maksumuse langusele viitavaid asjaolusid ning vajadusel kajastatakse allahindlus. Vara kaetav väärtus
on vara õiglane väärtus, millest on maha lahutatud müügikulutused, või selle kasutusväärtus, vastavalt
sellele, kumb on kõrgem. Vara väärtuse languse hindamise eesmärgil hinnatakse kaetavat väärtust kas
üksiku varaobjekti või väikseima võimaliku varade grupi kohta, mille jaoks on võimalik rahavoogusid
eristada (cash generating unit). Kord alla hinnatud varade puhul hinnatakse igal järgmisel
bilansikuupäeval, kas võib olla tõenäoline, et vara kaetav väärtus on vahepeal tõusnud (v.a
firmaväärtus, mille allahindlusi ei tühistata).

Määratud elueaga varade eeldatavad kasulikud eluead on järgmised:

- Kaubamärgid ja litsentsid  20 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 järgmistest eeldatavatest kasulikest
eluigadest:

- Muu immateriaalne põhivara 3-5 aastat

Müügiootel põhivara ja lõpetatud tegevusvaldkonnad

Müügiootel põhivara (või lõpetatud tegevusvaldkonnad) klassifitseeritakse müügiootel põhivaraks
juhul, kui nende bilansiline väärtus kaetakse pigem müügitehingu kui jätkuva kasutamise läbi.
Müügiootel põhivara (või lõpetatud tegevusvaldkonnad) näidatakse kas õiglases väärtuses miinus
müügikulutused või bilansilises maksumuses, olenevalt kumb on madalam.

Varade väärtuse langus

Piiramatu kasuliku elueaga vara ei amortiseerita, vaid kontrollitakse kord aastas vara väärtuse langust.
Amortiseeritavate varade 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
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bilansiline maksumus ületab selle kaetava väärtuse. Vara kaetav väärtus on vara õiglane väärtus, millest
on maha lahutatud müügikulutused, või selle kasutusväärtus, vastavalt sellele, kumb on kõrgem. Vara
väärtuse languse hindamise eesmärgil hinnatakse kaetavat väärtust kas üksiku varaobjekti või
väikseima võimaliku varade grupi kohta, mille jaoks on võimalik rahavoogusid eristada (cash
generating unit). Kord alla hinnatud varade puhul hinnatakse igal järgmisel bilansikuupäeval, 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, viitvõlad ja muud võlad) võetakse arvele
õiglases väärtuses, mille hulka kuuluvad tehingutasud. 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 kaheteist kuu jooksul alates
bilansikuupäevast; või kui ettevõttel pole tingimusteta õigust kohustuse 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.
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 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 avalikustatud aastaaruande lisades.

Kohustused töövõtjate ees

Kohustused töötajate ees sisaldavad väljamakstavaid preemiaid, mis on arvutatud vastavalt juhatuse
poolt kinnitatud preemiate korrale. Kohustus töötajate ees sisaldab lisaks puhkusekohustust, mis on
arvutatud kooskõlas töötajate töölepingutega 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. Töösuhte
lõpetamise kompensatsiooni ei arvestata, kui juhatuse liige lahkub omaenda initsiatiivil või juhul, kui
juhatuse liige kutsutakse nõukogu poolt tagasi olulise põhjusega. Kui juhatuse liige kutsutakse tagasi
olulise põhjuseta, makstakse 4 kuu palga ulatuses lahkumishüvitist ja kulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Kapitali- ja kasutusrendid
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Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja
hüved kanduvad üle ettevõttele. 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. Tulu näidatakse netosummas, milles ei kajastata käibemaksu, tehtud allahindlusi ja
soodustusi ning millest on elimineeritud kontsernisisesed tehingud.

Kaupade hulgimüük

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kaup on jõudnud kliendini, klient on kauba aktsepteerinud
ning müügist tekkinud nõude laekumine on tõenäoline. Raamatud, ajalehed ja ajakirjad müüakse
hulgitingimustel enamasti tagastusõigusega. Ajalooline kogemus kaubatagastustega on aluseks
eeldatavate tagastussummade hindamiseks. Kaubatagastused kajastatakse tulu vähendusena
müügihetkel.

Tulu telefonikataloogidest, mis põhiliselt koosneb reklaamitulust, kajastatakse kasumiaruandes peale
telefonikataloogi kättetoimetamist kataloogide kasutajatele.

Kaupade jaemüük

Jaemüügi tulu kajastatakse kauba müügil kliendile jaekaupluses, raamatukaupluses toimub jaemüük
üldjuhul sularaha eest või kaardimaksega. 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. Meedia- ja reklaamiteenuse müügil
ja vahendamisel kajastatakse tulu reklaami meedias avaldamise hetkel. Meedia- ja reklaamiteenuse
tootmisel kajastatakse tulu lähtudes teenuse valmidusastmest. Osutatava teenuse valmidusaste
määratakse kasutades teenuse osutamisega seotud tegelike kulude suhet võrreldes eelarveliste
kogukuludega. Kui teenuse osutamist hõlmava tehingu lõpptulemust ei ole võimalik usaldusväärselt
prognoosida, kuid on tõenäoline, et ettevõte suudab katta vähemalt teenusega seotud kulud, on tulu
kajastatud ainult tegelike lepingu täitmisega seotud kulude ulatuses. Kui on tõenäoline, et teenuse
osutamisega kaasnevad kogukulud ületavad teenuse osutamisest saadava tulu, siis kajastatakse oodatav
kahjum täies ulatuses kohe.

3-, 6- ja 12-kuulistest reklaamkuulutuspakettidest saadav tulu jaotatakse võrdeliselt  kehtivusajale.

Juhul kui bilansipäeval ületab ostjale esitatud vahearvete summa projektile tehtud kulutused ja sellele
vastava tuluosa, kajastatakse vahe bilansis lühiajalise kohustuse real „Võlad ja ettemaksed“. Juhul kui
ostjale esitatud vahearvete summa on väiksem kui projektile tehtud kulutused ja sellele vastav tuluosa,
kajastatakse vahe bilansis real „Nõuded ja ettemaksed“.

Intressitulu
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Intressitulu kajastatakse kasutades efektiivset 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
efektiivse intressimääraga, kajastades diskonteeritud osa intressituludes perioodi jooksul. Intressitulu
väärtuse languse tõttu allahinnatud laenudelt arvestatakse vastavalt esialgsele efektiivsele
intressimäärale.

Dividenditulu

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

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt 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.

Emissioonikulud

Emissioonikuludes sisalduvad registreerimis- ja muud regulaatoritega seotud tasud, juristidele,
audiitoritele ning teistele professionaalsetele nõustajatele makstud summad, trükikulud ja riigilõivud.
Omakapitali tehingute tehingukulud kajastatakse omakapitalist mahaarvamisena eeldusel, et nad on
käsitletavad omakapitali tehinguga otseselt kaasnevate vältimatute lisakuludena

Puhaskasum aktsia kohta

Tava puhaskasum aktsia kohta leitakse jagades kontserni aktsionäridele kuuluv osa aruandeaasta
puhaskasumist perioodi kaalutud keskmise emiteeritud lihtaktsiate arvuga. Lahustatud puhaskasum
aktsia kohta arvutamiseks korrigeeritakse kontserni aktsionäridele kuuluvat osa puhaskasumist ja
kaalutud keskmist emiteeritud lihtaktsiate arvu kõigi lahustavat efekti omavate potentsiaalsete
lihtaktsiate mõjudega, Kuna AS-il Ekspress Grupp puuduvad finantsinstrumendid, mis võivad
tulevikus lahustada puhaskasumit aktsia kohta, on tava puhaskasum ja lahustunud puhaskasum aktsia
kohta võrdsed.

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 avalikustatud raamatupidamise aastaaruande
lisades.

Segmendiaruandlus

Eraldi segmendina kajastatakse varade gruppi ja tegevusvaldkonda, millest tulenevad riskid ja hüved
erinevad oluliselt teiste segmentide omadest. Äritegevuse segmendis sõltub see eelkõige tegevusalast ja
toote või teenuse liigist. Geograafilise segmendi osas aga majanduskeskkonnast selles piirkonnas, kus
vastav segment tegutseb. Aruandes on avaldatud informatsioon nii ärisegmentide (esmane segment)
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kui geograafiliste segmentide (teisene segment) lõikes. Enamus kontserni müügitulust on teenitud
Eestis.

Konsolideeritud finantsaruannetes eristatakse järgmised peamist tegevusharud kui esmased segmendid:

a) trükiteenus;

b) perioodilised väljaanded ja reklaam;

c) raamatute müük;

d) infoteenused;

e) jagamata tegevused.

Teisene segment on geograafiline segment, mis on leitud kontserni tootmis- ning teenindusasukoha ja
muude varade paiknemise järgi.

Segmendi kulu on kulu, mis tekib majandustegevuse tagajärjel ning on selgelt seostatav vastava
segmendiga. Segmendi brutokasumiks on segmendi tulud, millest on maha lahutatud vastavad kulud.
Segmendi brutokasum arvestatakse enne vähemusosaluse arvestust. Segmendi varade hulka kuuluvad
segmendi majandustegevuses kasutusel olevad varad, mis on otseselt seostatavad vastava segmendiga.
Segmendi kohustuste hulka kuuluvad segmendi majandustegevuse tulemusena tekkinud kohustused,
mis on otseselt seostatavad vastava segmendiga. Segmendi investeeringute hulka kuuluvad kogu
perioodi jooksul segmendis pika kasutuseaga varade soetamiseks tehtud väljaminekud (materiaalsed ja
immateriaalsed põhivarad)

Jagamatud varad ja kohustused on sellised varad ja kohustused, milliste jaotamine segmentidesse pole
võimalik või põhjendatud seoses kontserni äritegevuse struktuuriga (näiteks ettevõtte tulumaks,
intressinõuded ja -kohustused, dividendinõuded ja -kohustused) ning need on kajastatud kontserni
ühiste varade ja kohustustena. Segmendi varad ja kohustused ei sisalda jagamatuid finantsvarasid ega –
kohustusi ning segmendi tulud ja kulud ei sisalda nende varade ja kohustustega seotud tulusid ega
kulusid.

Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka
edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata
kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 22/78 (kuni 31.detsember 2006 kehtis
tulumaksumäär 23/77) netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega
kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui
dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või
millal need tegelikult välja makstakse.

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

Leedus registreeritud ettevõtete tulumaks

Vastavalt tulumaksuseadusele maksustatakse Leedus ettevõtte kasumit, mida on korrigeeritud seaduses
ettenähtud püsivate ja ajutiste erinevustega. Leedus on maksumäär 15%. Edasilükkunud tulumaksu
kohustus kajastatakse kõigi maksustavate ajutiste erinevuste puhul, varade ja kohustuste maksubaasi ja
nende konsolideeritud aruandes toodud bilansiliste väärtuste 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.
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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 ajutistest
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 kaastakse emaettevõtte juhtkonna poolt tehtud
hinnanguid, mis mõjutavad kontserni ja emaettevõtte varasid ja kohustusi bilansipäeval, samuti
aruandeaasta tulusid ja kulusid. Need hinnangud tuginevad viimasele informatsioonile kontserni
olukorra kohta ning võtavad arvesse kontserni plaane ja kaasnevaid riske raamatupidamise
aastaaruande koostamise ajal.

Juhtkonnapoolseid otsuseid ja hinnanguid on järjepidevalt üle vaadatud ning need põhinevad
ajaloolised 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 ostuhinna jaotamine
äriühendustes (lisa 14) varude hindamine (lisa 11), firmaväärtuse hindamine (lisa 14), materiaalse
põhivara kasuliku eluea hindamine (lisa 18) ja eraldiste, tingimuslike varade ning kohustuste
hindamine (lisa 34).

a) Äriühendused

Juhtkond on läbi viinud õiglaste väärtuste hindamise ja koostanud ostuanalüüsi eesmärgiga hinnata
õiglasi väärtusi ostuhinna jagamisel.

Kaubamärgid, mis on soetatud tütarettevõtetes Ekspress Hotline, Rahva Raamat, Ekspress Leidyba,
vastavad tingimustele, mis on vajalikud nende arvelevõtmiseks äriühenduse käigus omandatud eraldi
identifitseeritava varana, kuna kaubamärgid on registreeritud Eestis ja Leedus ning on jätkuvalt
äritegevuse eesmärkidel kasutuses. Kuna antud kaubamärke aktiivselt  kontserni pool kasutatakse ja
edendatakse ning selliste kaubamärkide loomine nõuab ressurssidest loobumist, on nende väärtuse
hindamise sobivaks meetodiks hinnatud kulumeetod (Cost approach). Kaubamärkidele on määratud
eeldatav kasulik eluiga 20 aastat.

b) Varude 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 müügipotentsiaalist ning võimalikust
netorealiseerimismaksumusest; tooraine ja materjalide hindamisel lähtutakse nende
kasutuspotentsiaalist valmistoodangu valmistamisel ja tulu teenimisel; lõpetamata toodangu varude
hindamisel lähtutakse nende valmidusastmest, mida saab usaldusväärselt hinnata.

Kirjastustegevuse tulude kajastamisel hinnatakse eeldatavaid tootetagastuste määrasid. Eeldatav
tagastusmäär tugineb juhtkonna hinnangul ning ajaloolisel kogemusel tagastuste kohta. Kui tagastuste
määr tõuseb 5% võrra, vähenevad müügitulud 51 tuh. euro võrra.

c) Firmaväärtuse hindamine.

Firmaväärtus on positiivne vahe äriühenduse käigus omandatud osaluse soetusmaksumuse ja
omandatud netovara õiglase väärtuse vahel, peegeldades seda osa soetusmaksumusest, mis tasuti
omandatud ettevõtte selliste varade eest, mida ei ole võimalik eristada ja eraldi arvele võtta.
Firmaväärtust kui piiramatu kasutuseaga immateriaalset vara ei amortiseerita, vaid viiakse vähemalt
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kord aastas läbi vara väärtuse test. Juhtkond on viinud läbi vara väärtuse testid järgmiste ettevõtete
soetamisel tekkinud firmaväärtuste kohta: UAB Ekspress Leidyba, OÜ Netikuulutused, OÜ
Raamatuvaramu, Ajakirjade Kirjastuse AS, AS Ekspress Hotline, OÜ Ekspress Internet.

Tuleviku oodatavad rahavood, mis tuginevad eelarvestatud müügimahtudele Leedu ja Eesti turgudel
on võetud aluseks leidmaks investeeringu kaetavat väärtust. Tuleviku oodatavad rahavood on
diskonteeritud kasutades eeldatavat investeeringu sisemist tulumäära. Kui investeeringu kaetav väärtus
on madalam tema bilansilisest maksumusest, kajastatakse väärtuse languse kahjum hindamaks
investeeringut alla kaetava väärtuseni. Analüüsi tulemusena ületas kõigi nimetatud ettevõtete kaetav
väärtus bilansilist väärtust, seega puudus vajadus firmaväärtuse allahindluseks.

Kui rahavood langeksid 10% võrra või diskontomäära tõsta 2% võrra ei oleks diskonteeritud tuleviku
rahavoogudel tuginev firmaväärtus samuti väärtuses langenud.

Hinnangud ja otsused, mida kasutatakse äriühenduste hindamisel on pidevalt üle vaadatud ning kui
tegelikud tulemused erinevad hinnangutest, on tulemusi korrigeeritud.

d) Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse-ja immateriaalse põhivara kulum tugineb soetusmaksumusel (ostuhinnal), mida on
vajadusel vähendatud väärtuse langusest tuleneva allahindlusega ning mis võtab arvesse erinevate
põhivaragruppide eeldatavaid kasulikke eluigasid. 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.

Hinnangute kohaselt on ehitiste kasulik eluiga 20-30 aastat, sõltuvalt nende konstruktsioonist ja
kasutusotstarbest. Tootmisseadmete kasulik eluiga on 8-12 aastat, sõltuvalt spetsiifiliste seadmete
tingimustest ja kasutuseesmärgist. Masinate ja seadmete kasulik eluiga on 5-10 aastat, sõltuvalt nende
kasutusest. Muu inventari ja IT seadmete kasulik eluiga on 3-5 aastat, sõltuvalt konkreetsest varast ja
kasutusotstarbest. Kulumimääradesse ei tehtud 2006 aasta jooksul muudatusi.

Kui kasulikud eluead tõuseksid 10% võrra väheneks aasta amortisatsioonikulu 27, 101 ja 41 tuh.eurot
võrra vastavalt ehitistel, masinatel ja seadmetel ning muul inventaril ja IT seadmetel. Kokku väheneks
amortisatsioonikulu 169 tuh.eurot eeldusel, et eluead tõusevad 10% võrra.

e) Eraldiste, tingimuslike varade ning kohustuste hindamine

Tingimuslike varade ja kohustuste realiseerumise tõenäosuse hindamisel lähtub juhtkond oma
parimast teadmisest arvestades ajaloolist kogemust, üldist taustinformatsiooni majandusliku ja
sotsiaalse keskkonna kohta ning võimalikke tulevaste perioodide sündmuste eeldusi ja tingimusi.
Kontsernil puuduvad olulised eraldised.

f) Kontsernil on nõudeid ning antud laene seotud osapooltele. Vastavalt juhtkonna hinnangule nende
nõuete ja laenude väärtus ei ole vähenenud ning allahindlused ei ole vajalikud. Täiendav informatsioon
seotud osapoolte tehingute kohta on toodud lisas 37.

Lisa 4. Finantsriskide juhtimine

Kontserni tegevusega kaasnevad mitmed finantsriskid: valuutakursirisk, krediidirisk ja intressimäära
risk.

Krediidirisk

Krediidirisk väljendub raamatupidamislikus kahjumis, mis tekiks aruandluskuupäevaks kui tehingute
vastaspooled jätaksid oma lepingulised kohustused täitmata. Kontsern ei ole olulisel määral avatud
krediidiriskile seoses ühegi kliendi või vastaspoolega. Krediidiriskide vähendamiseks jälgitakse pidevalt
klientide maksedistsipliini; kehtestatud on krediidipoliitika tagamaks toodete müügi adekvaatse
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krediidiajalooga klientidele ning ettemaksude rakendamise kõrgema riskikategooriaga klientidele.
Kontsernil pole olulisi riske seoses klientide ja partneritega. Seetõttu ei ole juhtkonna hinnangul
kontsernil olulisi krediidiriske.

Intressimäärarisk

Kontserni poolt antud ja võetud laenude intressimäärad on peamiselt fikseeritud ja mõnedel juhtudel
seotud EURIBOR-i või LIBOR-iga. Kontsern pole rakendanud intressiriski maandamise instrumente.
Intressirisk tuleneb laenude võtmisest ujuva intressimääraga. Muutused ujuvates intressimäärades ja
turu keskmistes intressimäärades mõjutavad kontserni intressikulusid.

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole Ekspress Grupil olulisi intressimäärariske.

Valuutakursirisk

Kontsernil puuduvad olulised summad avatud valuutakursiriskile. Kontsern ei kasuta tulevikus aset
leidvate majanduslike tehingute ja kajastatud varade ja kohustuste puhul riskimaandamisinstrumente.
Valuutakursirisk tekib siis, kui tulevikus aset leidvad majanduslikud tehingud või kajastatud varad või
kohustused on fikseeritud valuutas, mis pole ettevõtte arvestusvaluuta. Kontsern maksab enamikele
oma peamistele paberi ja muude materjalide tarnijatele eurodes, samal ajal kui kodumaistele tarnijatele
ja töötajatele makstakse Eesti kroonides ja Leedu littides.

Kontserniettevõtted on viinud oma avatud välisvaluutapositsioonid miinimumini.

Lisa 5. Raha ja raha ekvivalendid

tuh. EUR 31.12.2006 31.12.2005

Sularaha kassas 45 51

Pangakontod 3 221 2 253

Raha ja raha ekvivalendid rahavoogude aruandes 3 266 2 304

Lisa 6. Muud finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande

tuh EUR  31.12.2006  31.12.2005

Noteeritud aktsiad 38 0
Võlakirjad 10 10
Rahaturufondi osakud 367 370
Kokku 415 380

2006 2005
Hansapanga rahaturufondi intressimäär 1,5-2,5% 1,5-2,0%
Ühispanaga rahaturufondi intrressimäär 1,7-2,5% 1,7-2,5%
Intressitulu 9 10

Rahaturufondi osakud ja noteeritud võlakirjad on kajastatud õiglases väärtuses. Vaata lisa 13
noteeritud võlakirjade pikaajalise osa kohta.

Lisa 7. Nõuded ja ettemaksed
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tuh EUR  31.12.2006  31.12.2005
Nõuded ostjate vastu (lisa 8) 4 553 4 481
Maksude ettemaksed (lisa 9) 34 140
Muud  nõuded (lisa 10) 2 715 2 174
Ettemaksed 532 387
Nõuded ja ettemaksed kokku 7 834 7 182
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Lisa 8. Nõuded ostjate vastu

tuh. EUR  31.12.2006  31.12.2005
Nõuded ostjate vastu 4 882 4 780
Ebatõenäoliselt laekuvad arved  (329)  (299)
Nõuded ostjate vastu kokku 4 553 4 481

tuh EUR  31.12.2006  31.12.2005

Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses
 (298)  (224)

Perioodi jooksul laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded 171 153
Perioodi jooksul ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded  (213)  (286)
Perioodi jooksul bilansist maha kantud nõuded 11 58
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpus  (329)  (299)

Perioodi jooksul tehtud nõuete allahindlused on kajastatud kasumiaruandes kirjel “Muud ärikulud”

Lisa 9. Maksud

tuh. EUR Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks 1 93 12 70
Üksikisiku tulumaks 7 292 0 236
Sotsiaalmaks 0 578 0 484
Töötuskindlustustusmaks 0 13 0 14
Pensionikindlustus 0 21 0 14
Käibemaks 26 194 128 168
Maksud kokku (l isa 7) 34 1 191 140 986

31.12.2006 31.12.2005

Ettevõtte tulumaks

tuh EUR 2006 2005
Ühisettevõtete poolt väljamakstud dividendid 1 146 1 074
Maksustamisele kuuluvad dividendid 1 146 1 074
Arvestuslik tulumaks 23/77 (29,87%)  (342)  (321)

Dividendi tulumaksu kulu (l isa 32)  (269)  (348)
Maksukulud  (343)  (348)
Maksude tühistamine 74 0
Efektiivne maksumäär 29,87% 31,58%
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Lisa 10. Muud lühiajalised nõuded

tuh EUR  31.12.2006  31.12.2005
Nõuded sidusettevõtjatele (l isa 37) 384 3
Ostjatelt laekumata arved 377 3
Antud laenud (lisa 13) 7 0
Nõuded ühisettevõtjatele 279 404
Intressid 1 4
Ostjatelt laekumata arved 278 400
Nõuded seotud osapooltele (lisa 37) 296 132
Muud nõuded (lisa 13) 296 132
Muud lühiajalised nõuded 1 756 1 635
Antud laenud 1 591 1 212
Muud nõuded 165 423
Muud lühiajalised nõuded kokku 2 715 2 174

Ühisettevõtete laenude garantiid:

AS Ajakirjade Kirjastuse (laenuandja) ja AS Kroonpressi vaheline laenuleping summas 991 tuh. EUR
on tagatud AS Ajakirjade Kirjastuse ja AS Eesti Meedia vahelise käenduslepinguga, millega viimane
neist tagab  Kroonpressi kohustusi. Bilansis on antud laenu summa seisuga 31.12.2006 ja 31.12.2005
495 tuh. EUR. Laenu tagasimakse tähtaeg on 2007 aasta, laenuintress on 4%.

AS SL Õhtuleht (laenuandja) ja AS Kroonpressi vaheline laenuleping summas 895 tuh. EUR on
tagatud AS SL Õhtuleht ja AS Eesti Meedia vahelise käenduslepinguga, millega viimane neist tagab
vastavalt laenulepingule Kroonpressi kohustusi. Bilansis on antud laenu summa seisuga 31.12.2006 ja
31.12.2005 447 tuh. EUR. Laenu tagasimakse tähtaeg on 2007 aasta, laenuintress on 4%

Muule osapoolele antud laen summas 639 tuh. EUR Laenu tagasimakse tähtaeg on 2007.a. november,
laenuintress 1,5% kuus.

Lisa 11. Varud

tuh. EUR  31.12.2006  31.12.2005
Tooraine 1 611 1 604
Lõpetamata toodang 415 135
Valmistoodang 171 137
Müügiks ostetud kaubad 670 1 171
Varud kokku 2 867 3 047

Allahindlused  31.12.2006  31.12.2005
Valmistoodang 14 56
Müügiks ostetud kaubad 0 0
Kasumiaruandes kajastatud allahindlus 14 56

Varud vastutaval hoiul kolmandate osapoolte käes 38 179
Ettevõte on võtnud vastutavale hoiule kaupa kogusummas 5 344 5 222

Informatsioon tagatiste kohta on lisas 21.
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Lisa 12. Müügiootel põhivara

Müügiootel põhivarana on 31.12.2005 seisuga kajastatud printimisseadmed summas 115 tuhat eurot,
mis on müüdud 2006 aastal.

Finantsinvesteering kinnisvaraarendusettevõttes Suursepa Arenduse AS soetusmaksumuses 128 tuhat
EUR müüdi 415 tuhande EUR eest 2006.a. esimesel poolaastal. 128 tuh. EUR saadi rahas 2006.
aastal. Ülejäänud summa 288 tuh. EUR on kajastatud bilansis kirjel muud lühiajalised nõuded seotud
osapoolte vastu (lisa 10 ja 37).

Lisa 13. Pikaajalised nõuded ostjate vastu ja muud nõuded

tuh EUR 31.12.2006 31.12.2005
Laenud sidusettevõtjatele (lisa 37) 0 310
Finantsvarad õiglases väärtuses läbi kasumiaruande  (lisa 6) 0 10
Antud laenud (lisa 37) 596 187
Ettemaksud 24 3
Pikaajalised nõuded ostjate vastu ja muud nõuded kokku 620 510

tuh EUR 2006 2005
Laenud sidusettevõtjatele (butosummas) 80 1 810
Laenude allahindlused  (73)  (1 499)
Laenu jääk bilansis (netosummas) 7 310

Kõik laenud kuuluvad tasumisele hiljemalt viie aasta jooksul ja kannavad turuintressi (5-6% aastas).

Lisa 14. Äriühendused

31.12.2006 31.12.2005
Eesti Ekspressi Kirjastuse AS 100 100
AS Printall 100 100
AS EnterNet Providers 0 100
UAB Ekspress Leidyba 99,7 99,7
AS Rahva Raamat 100 100
OÜ Raamatuvaramu 0 100
OÜ Netikuulutused 75 75
AS Ekspress Hotline 100 50
Ekspresskataloogide AS 100 50
AS Infoatlas 100 50
AS Numbriinfo 100 50
Kõnekeskuse AS 100 50
OÜ Ekspress Internet 80 0

Ettevõtte  nimi Osaluse %

Tütarettevõtjate soetused:

Aastatel 2005-2006 soetas AS Ekspress Grupp osalusi järgmistes tütarettevõtjates:

2005.a. omandas kontsern ülejäänud 4,67% AS-i Printall osalusest väikeaktsionäridelt 230 tuh. EUR
eest, mille tulemusena ületas identifitseeritavate varade, kohustuste ja tingimuslike kohustuste õiglane
väärtus soetusmaksumust 129 tuh. EUR võrra.

2005.a. aprillis soetas Ekspress Grupp 100% OÜ Raamatuvaramu osalusest 582 tuh. EUR eest.
Omandatud ettevõtte OÜ Raamatuvaramu osa kontserni käibes oli 2 596 tuh. EUR ja puhaskasum oli
28 tuh. EUR perioodil 1. aprill kuni 31.detsember 2005. Juhul, kui soetus oleks toimunud 1.jaanuaril
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2005 oleks olnud mõju käibele 3 725 tuh. EUR ja puhaskasumile 9 tuh. EUR Arvestuse aluseks on
kontserni raamatupidamise printsiibid.

2006.a. juulis tütarettevõtted AS Rahva Raamat ja OÜ Raamatuvaramu ühinesid.

2005.a. aprillis soetas Ekspress Grupp 100% UAB Tavo Vaikase osalusest 200 tuh. EUR eest.
2005.a. toimus UAB Ekspress Leidyba, UAB Tavo Vaikase ja UAB Pienų Pieva ühinemine. 2005.a.
oktoobris suurendas AS Ekspress Grupp UAB Ekspress Leidyba aktsiakapitali 622 tuh. EUR võrra.
31.detsember 2005.a. oli AS-I Ekspress Grupp osalus UAB Ekspress Leidyba aktsiakapitalist 99,7%.

Kontsern ja Eesti Päevalehe AS  (kontserni ühisettevõte) soetasid võrdselt OÜ Netikuulutused
soetusmaksumusega 79 tuhat EUR. Selle tulemusena kuulub 75% OÜ-st Netikuulutustest Ekspress
Grupi konsolideerimisgrupile. OÜ-l Netikuulutused on interneti tööotsinguportaal Hyppelaud

2005.a. novembris omandas AS Ekspress Grupp 50% AS Ekspress Hotline osalusest 3 196 tuhat
EUR eest. AS-le Ekspress Hotline kuulub 4 tütarettevõtet: AS Ekspresskataloogid, AS Infoatlas, AS
Numbriinfo ja Kõnekeskuse AS. Omandatud ettevõtte AS Ekspress Hotline osa kontserni käibes oli
561 tuh. EUR ja puhaskasum oli 191 tuh.EUR perioodil 1 detsember kuni 31.detsember 2005. Juhul,
kui omandamine oleks toimunud 1.jaanuaril 2005 oleks mõju käibele olnud 1 972 tuh. EUR ja
puhaskasumile 200 tuh. EUR Arvestuse aluseks on kontserni raamatupidamise printsiibid.

2006.a. oktoobris omandas kontsern ülejäänud 50% AS Ekspress Hotline osalusest 3 196 tuh. EUR
eest. Osaluse eest tasuti mitterahalise sissemaksega (vaata lisa 32).

2006.a. juulis omandas AS Ekspress Grupp 80% OÜ Autocentrum osalusest 70 tuh. EUR eest.
Omandatud ettevõtte OÜ Autocentrum osa kontserni käibes oli 12 tuh. EUR ja puhaskahjum -42 tuh.
EUR perioodil 1. august kuni 31.detsember 2006. Juhul, kui omandamine oleks toimunud 1.jaanuaril
2006 oleks mõju käibele olnud 27 tuh. EUR ja puhaskahjumile -60 tuh. EUR Arvestuse aluseks on
kontserni raamatupidamise printsiibid.2006.a. detsembris nimetati OÜ Autocentrum ümber OÜ-ks
Ekspress Internet.

Uute omandatud ettevõtete ostuhinna jaotus:

OÜ
Raamatu-
varamu

30.04.2005 30.11.2005 30.11.2005 31.01.2005 31.03.2005

tuh. EUR

Raha ja raha ekvivalendid 7 7 85 191 191 0 19
Nõuded ja ettemaksed 71 71 324 937 1 341 0 8
Varud 6 6 63 2 2 0 0
Kinnisvarainvesteering 0 0 0 371 371 0 0
Materiaallne põhivara 12 12 33 1 216 1 216 3 7
Kaubamärgid 90 0 0 815 0 0 0
Kohustused  (75)  (75)  (428)  (1 837)  (1 837) 0  (25)
Omandatud netovara õiglane
väärtus 111 21 77 1 695 1 284 3 9
Omandatud osalus 100,0% 100,0% 50,0% 46,9% 28,1%
Omandatud netovara 111 77 848 1 3
Vähemusosa 0,0% 0,0% 50,0% 53,1% 25,0%
Firmaväärtus 25 505 2 348 47 28

Rahas makstud ostuhind  (136)  (582)  (3 196)  (48)  (31)

Omandatud raha ja raha
ekvivalendid 7 85 191 0 0

Aruandeperioodil maksmata osa 0 0 0 0 0
Neto rahavoog omandamisel  (129)  (497)  (3 005)  (48)  (31)

Tütarettevõtja
UAB Tavo Vaikas AS Ekspress Hotline

30.04.2005

OÜ Netikuulutused

õiglane
väärtus

bilansiline
väärtus

õiglane/
bilansiline

väärtus

õiglane
väärtus

bilansiline
väärtus

õiglane/
bilansiline

väärtus

õiglane/
bilansiline

väärtus
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OÜ Autocentrum

31.07.2006 30.11.2006 30.11.2006

tuh. EUR

Raha ja raha ekvivalendid 1 735 735
Nõuded ja ettemaksed 8 577 619
Varud 0 0 0
Kinnisvarainvesteering 0 266 266
Materiaalne põhivara 0 1 245 1 305
Kaubamärgid 0 775
Kohustused  (19)  (1 197)  (1 197)
Omandatud netovara õiglane
väärtus  (10) 2 401 1 728
Omandatud osalus 80,0% 50,0%
Omandatud netovara  (8) 1 201
Vähemusosa 20,0% 0,0%
Firmaväärtus 78 1 995

Rahas makstud ostuhind  (70) 0

Mitterahaline sissemakse (lisa 32) 0  (3 196)
Omandatud raha ja raha
ekvivalendid 1 0
Neto rahavoog omandamisel  (69) 0

bilansiline väärtus

Tütarettevõtja
AS Ekspress Hotline

õiglane/bilansiline
väärtus

õiglane väärtus

Firmaväärtuse kohta vaaata lisa 19.

Positiivne firmaväärtus on põhjendatav soetatud äriüksuste kõrge kasumlikkuse, kokkuhoiuga
alternatiivkuludega võrreldes ning oluliste sünergiatega, mis eeldatavasti tekivad pärast kontserni ostu.
Eelnimetatud väärtused on kajastatud firmaväärtusena, kuna nad ei ole eraldi identifitseeritavad varad
ega müüdavad eraldi omandatud äriüksuste muudest varadest.

Firmaväärtuse kontrolliks on läbi viidud varade väärtuse testi seisuga 31 detsember 2006 ja 31
detsember 2005. Varade väärtuse testis kasutati kasutusväärtuse meetodit tuleviku rahavoogusid
diskonteerides.  Iga omandatud äriüksuse kohta on tehtud vastava rahateeniva üksuse 5 aasta
äriprognoosid.

Müügisummad, muutuv- ja püsikulud on prognoositud varasemate perioodide tulemuste ning
lähitulevikus plaanitavate strateegiliste arengute alusel. Arvutused on tehtud reaalkasvu baasil,
arvestamata inflatsiooni mõju. Juhtkonna hinnang kasvumääradele mõlemal aastal on järgmine:

-          müügikäibe kasv:  5-15%;

-          muutuvkulude kasv:  3-10%

-          püsikulude kasv:   1-2%

Kiiremaid müügikäibe ja muutuvkulude kasvumäärasid on kasutatud Leedu tütarettevõtte puhul (UAB
Ekspress Leidyba), kus nii tooteportfell kui reklaamiturg kasvavad keskmiselt kiiremini. Arvutuste
tulemusena saadud vaba rahavoo kasvumäär viieaastase perioodi jooksul oli 13-56% aastas.

Kuna kasutuses olevate põhivarade summades ei prognoosita olulist kasvu, siis investeeringute ja
kulumi summad jäävad vastastikku tasakaalustatuks.

Leitud viie aasta rahavoogude nüüdisväärtus ja lõppväärtus leiti kasutades diskontomäärana kaalutud
keskmist kapitali tootluse määra, kus oodatav omakapitali tootlus on 20%, võlakapitali tootlus on 5%
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ja omakapitali osakaal finantseerimises 35%. Lõppväärtus perpetuiteedi pikaajaline kasvumäär on
võrdne mõõduka majanduskasvuga, ehk 4% aastas.

Läbiviidud varade väärtuse testide tulemusena selgus, et varade kaetav väärtus polnud vähenenud.

Kaubamärkide väärtus leiti asendusväärtuse meetodil. Selle arvutamisel kasutati vastava rahateeniva
üksuse iga-aastast brutokasumit, mis korrutati kahega. Ajaloolist kogemust arvestades eeldati, et kahe
aasta brutokasum oleks vajalik turustuskulu, millega olemasolevate kaubamärkide asemel suudetaks
luua uued, samasuguse tuntusega kaubamärgid.

Põhjus, miks Printalli aktsiate omandamisel saadud netovarade õiglane väärtus ületas
soetusmaksumust, oli müüvate väikeaktsionäride ja ostja Ekspress Grupi vaheliste läbirääkimiste
tulemus. See peegeldas aktsionäride oodatavate dividendide rahavoogude nüüdisväärtust ning kontrolli
puudumist ettevõtte tegevuse üle. Summa, mille võrra omandatud netovara õiglane väärtus ületab
soetusmaksumust, on kasumiaruandes kajastatud muude tulude real.(lisa 29)

Müügid

2006.a. septembris müüs AS Ekspress Grupp 100% tütarettevõtte AS EnterNet Providers osaluse 133
tuh. EUR eest.

Ülevaate varadest ja kohustustest ning müügihinnast seisuga 30.september 2006.a. annab alljärgnev
tabel.

tuh EUR AS EnterNet Providers
Raha ja raha ekvivalendid 134
Nõuded ja ettemaksed 0
Muud kohustused 1
Tütarettevõtja netovarad 133

Tütarettevõtja müügist laekunud raha 133

Neto rahavoog müügil  (1)

Lisa 15. Ühisettevõtjad

31.12.2006 31.12.2005
Eesti Päevalehe AS 50 50
AS SL Õhtuleht 50 50
AS Express Post 50 50
AS Ajakirjade Kirjastus 50 50
UAB Medipresa (lisa 16) 40 49
AS Linnaleht (lisa 16) 25 50

Ettevõtte  nimi Osalus %

2006.a.mais müüs Ekspress Grupp 50% oma osalusest ühisettevõttes AS Linnaleht Eesti Meedia AS-le
511 tuh. EUR eest. Ühisettevõte oli kuni 50% osaluse müügini proportsionaalselt konsolideeritud,
allesjäänud 25% osalus netovaradesse on konsolideeritud kapitaliosaluse meetodil. AS Linnaleht
klassifitseeriti ümber sidusettevõtteks (vaata lisa 16). Ekspress Grupi osa AS Linnaleht  varadest
müügi hetkel oli 128 tuh. EUR ja vastav osa kohustustest oli 224 tuh. EUR, tulemuseks  kasum
osaluse müügist summas 307 tuh. EUR.. Kuna ettevõtte omakapital on 31.12.2006 negatiivne,  siis on
investeeringu väärtus bilansis null.

2006.a. jaanuaris emiteeris UAB Medipresa teine aktsionär Źurnalu Leidyba Grupe uusi aktsiaid, mille
tulemusena Ekspress Grupi osalus UAB-s Medipresa vähenes 49%-lt 40% ja selle tulemusena
klassifitseeriti UAB Medipresa ümber sidusettevõtteks (vaata lisa 16). Ühisettevõte oli kuni 18%
osaluse müügini proportsionaalselt konsolideeritud, allesjäänud 40% osalus netovaradesse on
konsolideeritud kapitaliosaluse meetodil. Ekspress Grupi osa UAB Medipresa varadest müügi hetkel
oli 352 tuh. EUR ja vastav osa kohustustest oli 396 tuh. EUR. Kuna ettevõtte omakapital on
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31.12.2006 negatiivne,  siis on investeeringu väärtus bilansis null. Müügi mõju kasumiaruandele oli
ebaoluline.

tuh EUR AS Linnaleht UAB Medipresa
Raha ja raha ekvivalendid 19 16
Materiaalne põhivara 36 21
Nõuded ja ettemaksed 73 319
Muud kohustused 226 393
Ühisettevõtja netovarad  (98)  (37)

Ühisettevõtja müügist laekunud raha  (97)  (37)

Neto rahavoog müügil 237  (16)

Ühisettevõtete koondfinantsandmed (väljendades konsolideeritud osalust, s.t. 50%)

tuh EUR

Ajakirjade
Kirjastuse

AS

AS SL
Õhtuleht

Eesti
Päevalehe

AS

AS
Express

Post

UAB
Medipresa

AS
Linnaleht

Kokku

31.12.2005
Varad kokku 2 294 1 794 1 364 1 422 178 127 7 179
Kohustused kokku  (1 182)  (687) (1 071) (1 153)  (141) (135)  (4 369)
Tulud kokku 5 525 3 959 4 273 1 295 2 289 127 17 468
Puhaskasum(-kahjum) 599 616 164 114 2  (20) 1 475
31.12.2006
Varad kokku 2 595 2 086 1 538 1 606 0 0 7 825
Kohustused kokku  (1 331)  (793) (1 097) (1 334) 0 0  (4 555)
Tulud kokku 6 342 4 411 4 251 1 573 0 0 16 577
Puhaskasum(-kahjum) 614 764 190 2 0 0 1 570

Informatsioon kontsernile kuuluvast osast ühisettevõtetega seotud potentsiaalsete kohustuste kohta on

toodud lisas 34.

Lisa 16. Sidusettevõtjad

tuh EUR 31.12.2006 31.12.2005
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad  bilansis 1 2

Sidusettevõtjate kahjum kajastatuna kasumiaruandes 2 006 2 005

Kasum sidusettevõtjate aktsiate müügist 277 112

Sidusettevõtjatele antud laenu allahindlus (lisa 13)
0  (1 499)

Kasum/-kahjum sidusettevõtjatelt kokku 277  (1 387)

30.12.2006 31.12.2005
AS Bravocom Mobiil 0 32
AS Linnaleht (lisa 15) 25 50
UAB Medipresa (lisa 15) 40 49
OÜ Evi Consult 32 32
Ühendatud Portaalid OÜ 0 25

Ettevõtte  nimi Osalus %
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Sidusettevõtjate koondfinantsandmed

tuh. EUR
2005. aasta
Varad kokku 1 493 4 0 0 0 1 497
Kohustused kokku  (4 840)  (1) 0 0 0  (4 841)
Tulud kokku 1 712 2 0 0 0 1 714
Puhaskasum(-kahjum)  (2 799) 1 0 0 0  (2 798)
2006. aasta
Varad kokku 0 4 0 299 1 171 1 474
Kohustused kokku 0  (1) 0  (592) (1 198)  (1 791)
Tulud kokku 0 0 0 1 073 6 230 7 303
Puhaskasum(-kahjum) 0 0 0  (278) 25  (253)

AS
Bravocom

Mobiil

OÜ EVI
Consult

Ühendatud
Portaalid

OÜ

AS
Linnaleht

UAB
Medipresa

Kokku

2006.a. juunis müüdi sidusettevõte AS Bravocom Mobiil koos saadaolevate laenunõuetega seotud
osapoolele OÜ Miljardini 479 tuh. EUR eest, müügi mõju kasumiaruandele oli 8 tuh. EUR.
31.12.2006 oli nõue antud investeeringu müügist 425 tuh. EUR ja on esitatud lisas 13. Nõude
maksetähtaeg on kolme aasta pärast ja antud nõuet on diskonteeritud diskontomääraga 5% aastas.
Vaata lisa 37.

2006.a. septembris müüs Ekspress Grupp 25% osalusest sidusettevõttes Ühendatud Portaalid OÜ 2
tuh. EUR eest. Müügi mõju kasumiaruandele oli null.

Lisa 17. Kinnisvarainvesteeringud

tuh. EUR 2006 2005
Kinnisvarainvesteeringud 1. jaanuaril 80 0
Soetus 0 80
Müük 80 0

Ümberklassifitseerimine (Lisa 18) 291 0
Amortisatsioon  (27) 0
Kinnisvarainvesteeringud 31. detsembril

Soetusmaksumus 500 80
Amortisatsioon  (236) 0
Bilansiline väärtus 264 80
Õiglane väärtus 264 85

Tulud ja kulud
tuh. EUR  31.12.2006  31.12.2005
Renditulu 55 0
Haldamiskulud  (47) 0
Netotulu 8 0

Kontsern ostis 2005.a. novembris maad äriühenduse kaudu (vaata lisa 14), mis on tagatiseks
pangalaenule (vaata lisa 21). Õiglane väärtus leiti atesteeritud kinnisvarahindajate eksperthinnangu
alusel. Ekspert kasutas diskonteeritud rahavooge ja võrdlevate hindade meetodeid. Bilansipäevajärgse
tehinguna müüdi antud kinnisvarainvesteering 2006.a. augustis hinnaga 85 tuh. EUR

Kinnisvarainvesteeringu õiglane väärtus on leitud juhtkonna poolt, kasutades võrdlevate hindade
meetodeid. Hindamise aluseks on võetud samas piirkonnas sarnaste hoonete ruutmeetri müügihind,
mis on korrutatud antud hoone kasuliku pinnaga.
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Diskonteeritud rahavooge meetodil kindlaks määratud õiglane väärtus 31.12.2006.a. võrdus juhtkonna
hinnangul bilansilise väärtusega 31.12.2006.a.

Lisa 18. Materiaalne põhivara

tuh. EUR Maa Ehitised
Masinad ja
seadmed

Muud
seadmed

Ettemaksed
Põhivara
kokku

31.12.2004
Soetusmaksumus 549 6 128 12 506 2 396 294 21 873
Akumuleeritud kulum 0  (136)  (2 697)  (1 699) 0  (4 532)
Bilansiline väärtus 549 5 992 9 809 697 294 17 341
Ostud ja parendused 0 59 1 262 373 2 1 696
Soetatud põhivara (jääkmaksumus) 0 0 0  (41) 0  (41)
Mahakandmine (jääkmaksumus) 0 0 0  (9) 0  (9)
Ümberklassifitseerimine 0 7 273 3  (294)  (11)
Soetatud äriühenduste kaudu 2 1 348 2 103 0 1 455
Põhivara kulum ja väärtuse langus 0  (224)  (907)  (327) 0  (1 458)
31.12.2005
Soetusmaksumus 552 7 813 14 073 2 836 2 25 276
Akumuleeritud kulum 0  (632)  (3 633)  (2 036) 0  (6 301)
Bilansiline väärtus 552 7 181 10 440 800 2 18 975
Ostud ja parendused 0 348 1 178 474 16 2 016
Müüdud põhivara (jääkmaksumus)  (3)  (442)  (4)  (37) 0  (486)
Mahakandmine (jääkmaksumus) 0 0 0  (1) 0  (1)
Ümberklassifitseerimine 0  (291) 2 0  (2)  (291)
Müüdud äriühenduste kaudu 0 0 0  (40) 0  (40)
Põhivara kulum ja väärtuse langus 0  (270)  (1 008)  (413) 0  (1 691)
31.12.2006
Soetusmaksumus 549 7 233 15 242 3 026 16 26 066
Akumuleeritud kulum 0  (706)  (4 633)  (2 243) 0  (7 582)
Bilansiline väärtus 549 6 527 10 609 783 16 18 484

Informatsioon laenude tagatiseks panditud põhivara kohta on toodud lisas 21. Informatsioon
kapitalirendi maksete ja tähtaegade kohta on avalikustatud lisas 22.
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Lisa 19. Immateriaalne põhivara

tuh. EUR Firmaväärtus Kaubamärgid
Arvutite
tarkvara

Ettemaksed
Immateriaalne

põhivara
kokku

31.12.2004
Soetusmaksumus 1 330 1 217 713 11 3 271
Akumuleeritud kulum 0  (25)  (479) 0  (504)
Bilansil ine väärtus 1 330 1 192 234 11 2 767
Ostud ja parendused 0 142 241 8 391
Müüdud põhivara (jääkmaksumus) 0 0  (1)  (11)  (12)
Mahakandmine (jääkmaksumus) 0  (3) 0 0  (3)
Ümberklassifitseerimine 0 0 5  (5) 0
Soetatud äriühenduste kaudu 2 953 910 0 0 3 863
Põhivara kulum ja väärtuse langus 0  (72)  (150) 0  (222)
31.12.2005
Soetusmaksumus 4 283 2 266 885 3 7 437
Akumuleeritud kulum 0  (97)  (557) 0  (654)
Bilansil ine väärtus 4 283 2 169 328 3 6 783
Ostud ja parendused 2 074 0 215 66 2 355
Müüdud põhivara (jääkmaksumus) 0 0  (14) 0  (14)
Mahakandmine (jääkmaksumus) 0 0 0 0 0
Ümberklassifitseerimine 0 0  (1)  (2)  (3)
Müüdud äriühenduste kaudu 0 0  (10) 0  (10)
Põhivara kulum ja väärtuse langus 0  (110)  (164) 0  (274)
31.12.2006
Soetusmaksumus 6 357 2 266 1 333 66 10 022
Akumuleeritud kulum 0  (206)  (979) 0  (1 185)
Bilansil ine väärtus 6 357 2 060 354 66 8 837

Vaata ka lisa 14.

Lisa 20. Võlad tarnijatele ja muud võlad

tuh EUR  31.12.2006  31.12.2005
Võlad tarnijatele 4 432 4 392
Võlad töövõtjatele 1 460 1 345
Maksuvõlad (lisa 9) 1 191 986
Tulevaste perioodide ettemakstud tulu 3 108 2 725
Võlad sidusettevõtjatele 12 1
Võlad ühisettevõtjatele 1 034 991

Võlad tarnijatele 91 48
Saadud laenud 943 943

Viitintressid 29 125
Seotud osapoolelt saadud laen (lisa 37) 345 634
Muud viitkohustused 349 723
Võlad tarnijatele ja muud võlad kokku 11 960 11 922

Tulevaste perioodide ettemakstud tulud sisaldavad klientide ettetellimusi ajakirjade eest, mida
kajastatakse tulevastes perioodide tuluna vastavalt trükitud ajakirjadele.

Tulevaste perioodide ettemakstud tulude pikaajaline osa summas 5 tuh.EUR seisuga 31.detsember
2006, 7 tuh. EUR 2005.a. sisaldavad summasid, mis on laekunud ajakirjade pikaajalise ettetellimuse
eest. Pikaajalisi kohustusi ei ole diskonteeritud, kuna diskonteerimise mõju finantsnäitajatele on
ebaoluline.
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-  AS-i Rahva Raamat (laenuvõtja) ja Eesti Päevalehe AS-i vahel sõlmitud raamlaenulepingu kohaselt
on   maksimumlimiidi summa 320 tuh. EUR

-  AS Printall (laenuvõtja) ja Ajakirjade Kirjastus AS-i vahel sõlmitud laenuleping summas 991 tuh.
EUR (50% 495 tuh EUR). Laenu tagasimakse tähtaeg on 2007.a. ja laenuintress 4% .

-  AS Printall (laenuvõtja) ja AS SL Õhtulehe vahel sõlmitud laenuleping summas 895 tuh. EUR (50%
447 tuh EUR). Laenu tagasimakse tähtaeg on 2007.a. ja laenuintress 4% .

Saadud laen on seotud osapoolelt OÜ Minigert summas 345 tuh. EUR, intressiga 6 kuu EURIBOR +
1,2% (vaata lisa 37). Laenu tagasimakse tähtaeg on 2007.

Lisa 21. Pangalaenud ja laenukohustused

Saldo seisuga 31.12.05
Arvelduskrediit 5 402 5 402 0 0

Sampo Pank 2 886 2 886 0 0 3,60%
Ühispank 2 497 2 497 0 0 3,20%
Hansapank 19 19 0 0 4,20%

Pikaajal ised pangalaenud 4 084 519 3 565 0
Ühispank 3 854 477 3 377 0 euribor + 2%
Vilniaus Banka 160 42 118 0 libor+2,5%
Sampo Pank 70 70 euribor+2,5%

Kapitalirent 6 309 1 188 5 105 16 average intr. 4,2%
Kokku: 15 795 7 109 8 670 16
Saldo seisuga 31.12.06
Arvelduskrediit 4 231 4 231 0 0

Sampo Pank 2 300 2 300 0 0 4,45%
Ühispank 1 931 1 931 0 0 4,60%

Pikaajal ised pangalaenud 3 377 477 2 900 0
Ühispank 3 377 477 2 900 0 euribor + 2%

Kapitalirent 6 060 1 364 4 635 61 average intr. 3,9%
Kokku: 13 668 6 072 7 535 61

tuh EUR
Summa kokku

12 kuu
jooksul

1-5 aasta
jooksul

üle 5 aasta Intressimäär

Efektiivsed intressimäärad on väga lähedased nominaalsetele intressimääradele.

-  Ekspress Grupp (laenuvõtja) arvelduskrediidileping Nr.AL-140604EG summas 3 mEUR
(krediidilimiit) Sampo Pangast, tagasimakse tähtajaga 2007 november, mis on tagatud:

1) tagatisega, mis koormab AS-i Ekspress Grupp 745 aktsiat vastavalt aktsiate
pandilepingule Nr.PL-140604EG (bilansiline väärtus 31.12.2006  5 192 tuh. EUR;
bilansiline väärtus 31.12.2005  3 726 tuh. EUR).

2) käendus Hans Luige poolt vastavalt käendusleping Nr.KÄ-140604EG.

-  Ekspress Grupp ja järgmised ettevõtted: Printall, Eesti Ekspress, Rahva Raamat (laenuvõtja)
sõlmisid arvelduskrediidilepingu Nr.2005006073 summas 3 mEUR (krediidilimiit) SEB Eesti
Ühispangast, tagasimakse tähtajaga 2007 september , mis on tagatud :

1) laenusaajatel on ühine vastutus antud laenust tulenevate kohustuste täitmisel.

-   Ekspress Hotline (laenuvõtja) laenuleping Nr. 03-288717-KN summas 128 tuh. EUR
(arvelduskrediit) Sampo Pangast on tagatud kinnisvarainvesteeringuga Õitse tn.22, Tallinn, millele on
seatud esimese järgu hüpoteek (bilansiline väärtus 2005 86 tuh. EUR).

-  Printall (laenuvõtja) laenuleping nr. 1320007410410 SEB Eesti Ühispangas summas 4 410 tuh.
EUR, tähtajaga jaanuar 2009, on tagatud:
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1) Kommertspant, mille tagatiseks on Printalli varad (bilansilline väärtus 31.12.2006  25 035
tuh. EUR, 31.12.2005 17 905 tuh. EUR).

2) Hüpoteek, mille tagatiseks on kinnisvara aadressiga Peterburi tee 64A, Tallinn (bilansilline
väärtus 31.12.2006 5 055 tuh. EUR, 31.12.2005 5 243 tuh.EUR).

-  Liisingukohustused on piisavalt tagatud, kuna omandiõigused kuuluvad liisingfirmale kuni lepingu
lõppemiseni.

Kontserni laenukohustuste avatus intressimäärade muutustele muutuse perioodide kaupa

tuh EUR Intressimäär 2006 2005
Kapitalirent 6 kuud
6 kuud ja vähem euribor +1,2% 6 060 6 308
Pikaajalise pangalaenud 6 kuud
6 kuud ja vähem euribor + 2% 3 377 4 084

Lisa 22. Kapitalirent

Kapitalirent – Ekspress Grupp kui liisinguvõtja

tuh. EUR

Masinad ja
seadmed

Kokku

Saldo seisuga 31.12.2005
Soetusmaksumus 10 193 10 193
Akumuleeritud kulum  (1 040)  (1 040)
Jääkmaksumus 9 153 9 153

Saldo seisuga 31.12.2006
Soetusmaksumus 11 182 11 182
Akumuleeritud kulum  (1 775)  (1 775)
Jääkmaksumus 9 407 9 407

Kapitalirendi kohustus
tuh. EUR 2006 2005
Saldo seisuga 31.detsember 6 060 6 312

Aruandeperioodi põhiosa maksed 1 233 937
Aruandeperioodi intressikulu 253 205
Keskmine intressimäär aastas 3,94% 4,2%

tuh. EUR 2006 2005
Kapital irendi kohustused- rendimaksete miinimumsumma:

Kuni 1 aasta 1 621 0
Üks kuni viis aastat 4 913 5 617
Üle viie aasta 65 1 291
Kokku 6 599 6 908

Kapitalirendi tuleviku intressikulu  (538)  (600)
Kapitalirendikohustuste nüüdisväärtus 6 060 6 308

Kapital irendikohustuste nüüdisväärtus jaguneb järgnevalt:
Kuni 1 aasta 1 364 0
Üks kuni viis aastat 4 635 5 181
Üle viie aasta 61 1 127
Kokku 6 060 6 308

Informatsioon kapitalirendikohustuste kohta on toodud lisas 21.
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Lisa 23. Kasutusrent

tuh. EUR 2006 2005
Kasutusrendi maksed kokku 902 537

Ruumid 676 403
Sõidukid 226 134

Järgmiste perioodide kasutusrendimaksed mittekatkevatest
rendilepingutest
Kokku 1 022 1 226

Kuni üks aasta 459 475
Üks kuni viis aastat 563 751

Lisa 24.  Segmendiaruanne

Informatsioon segmentide kohta

Ärisegmendid tegevusalade järgi – esmane segment

2006 aastal tegutses kontsern järgmistes tegevusvaldkondades, milles tegutsemisega kaasnevad riskid
ja hüved erinevad oluliselt üksteisest ja iga tegevusala on eraldi piisavalt suure osakaaluga, et
moodustada eraldi kajastatavat segmenti:

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

Perioodilised väljaanded: ajalehtede, kliendilehtede, ajakirjade, reklaamlehtede ja raamatute
kirjastamine ja väljaandmine Eestis ja Leedus. Antud segmenti kuuluvad kontserniettevõtted Eesti
Ekspressi Kirjastuse AS, AS Ajakirjade Kirjastus, AS SL Õhtuleht, Eesti Päevalehe AS, UAB Ekspress
Leidyba, AS Linnaleht, AS Express Post, OÜ Netikuulutused.

Raamatute müük: raamatute jae- ja hulgikaubandus. Antud segmenti kuuluvad kontserniettevõtted
AS Rahva Raamat ja OÜ Raamatuvaramu.

Infoteenused: infotelefoni teenuse osutamine, telefoniraamatute väljaandmine, reklaamiteenused ja
kõnekeskuse teenus. Antud segmenti kuuluvad kontserniettevõtted AS Ekspress Hotline,  AS
Numbriinfo,  AS Ekspresskataloogid,  AS Infoatlas ja  AS Kõnekeskus.
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2005                               tuh. EUR

Trüki-
teenus

Perioodi-
lised välja-

anded

Raamatute
müük

Info-
teenused

Jagamatud
Elimi-
neeri-
mised

Kokku
kontsern

Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt 14 746 25 893 6 568 561 39 0 47 807
Segmentidevaheline müügitulu 3 306 1 506 372 0 105 (5 289) 0
Segmendi müügitulu kokku 18 052 27 399 6 940 561 144 (5 289) 47 807
Müüdud toodangu kulu 15 276 19 417 6 672 230 60 (5 081) 36 574
Brutokasum 2 776 7 982 268 331 84  (208) 11 233

Põhivara kulum ja väärtuse langus
(Lisa 17,18, 19)

1 098 450 96 9 27 0 1 680

Segmendi ärikasum 2 256 2 559 106 191  (371) 141 4 882
Finantstulud (-kulud)  (580)

Kahjum sidusettevõtjatelt (lisa 16)  (1 387)  (1 387)

Kasum ennem maksustamist 2 915
Tulumaks  (348)
Puhaskasum 2 567
Aruandeaasta puhaskasumi jaotus:
Emaettevõtja aksionäridele kuuluv osa 2 430
Vähemusosa 137
Segmendi varad 19 711 10 918 2 216 5 819 840 0 39 504
Investeeringud sidusettevõtjatesse 2 0 2
Vara kokku 19 711 10 918 2 216 5 819 842 0 39 506
Segmendi kohustused 12 762 5 469 1 658 1 602 6 233 0 27 724
Konsolideeritud kohustused kokku 12 762 5 469 1 658 1 602 6 233 0 27 724
Põhivara soetamine 1 371 991 585 4 381 77 0 7 405

2006                               tuh. EUR

Trüki-
teenus

Perioodi-
lised välja-

anded

Raamatute
müük

Info-
teenused

Jagamatud
Elimi-
neeri-
mised

Kokku
kontsern

Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt 18 326 27 027 10 096 4 018 26 0 59 493
Segmentidevaheline müügitulu 3 499 1 394 2 3 60 (4 958) 0
Segmendi müügitulu kokku 21 825 28 421 10 098 4 021 86 (4 958) 59 493
Müüdud toodangu kulu 17 959 20 049 9 331 1 315 30 (4 467) 44 217
Brutokasum 3 866 8 372 767 2 706 56  (491) 15 276

Põhivara kulum ja väärtuse langus
(Lisa 17,18, 19)

1 221 505 106 140 19 0 1 991

Segmendi ärikasum 3 027 3 040 296 579  (410)  (155) 6 377
Finantstulud (-kulud)  (368)

Kasum sidusettevõtjatelt (lisa 16) 277 277

Kasum ennem maksustamist 6 286
Tulumaks  (269)
Puhaskasum 6 017
Aruandeaasta puhaskasumi jaotus:
Emaettevõtja aksionäridele kuuluv osa 5 891
Vähemusosa 126
Segmendi varad 19 785 11 761 2 236 7 192 1 613 0 42 587
Investeeringud sidusettevõtjatesse 1 0 1
Vara kokku 19 785 11 761 2 236 7 192 1 614 0 42 588
Segmendi kohustused 12 139 5 736 1 629 1 376 4 753 25 633
Konsolideeritud kohustused kokku 12 139 5 736 1 629 1 376 4 753 0 25 633
Põhivara soetamine 1 316 894 87 2 029 45 0 4 371
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Investeeringud põhivarasse sisaldavad materiaalse (lisa 18)  ja  immateriaalse põhivara (lisa 19) soetust,
kaasa arvatud äriühenduste kaudu lisandud tütarettevõtete vara (lisa 14).

Segmendiaruandes on tulud ja kulud otse seotud segmendiga – müügikäive klientidele, kulud ja
põhivara kulum ja väärtuse langus, mis on seotud segmendi tegevusega. Segmentidesse jaotamata
tulud ja kulud on kontserni üldised administratiivkulud, nagu kesksed juhtimiskulud jne.

Segmendi vara koosneb  põhiliselt varudest ja inventarist mida segmendis kasutatakse ja muust
vajalikust käbevarast (sh. raha). Segmendi kohustused koosnevad antud segmendiga seotud
võlakohustustest ja tellijate ettemaksetest, rendilepingutest, töötasudest ja maksudest. Võlgnevused
kaupade eest on segmentidel peamiselt kontsernile ja ühisettevõtetele ja on seega konsolideerimisel kas
täielikult või osaliselt elimineeritud.

Kontserni jagamatute varadena on kajastatud üldjuhtimise tarbeks kasutatav kontoritehnika ja muu
põhivara ning selle tegevusega seotud käibevarad. Kõik tootmistegevusega seotud varad asuvad Eestis.

Kontserni jagamatute kohustustena on kajastatud kontserni ettevõtete haldamisega seotud kulud.

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

Geograafiline segment varade asukoha järgi – teisene segment.

AS-i Ekspress Grupp tegevus toimub Eestis ja Leedus. Kuna nendel turgudel ei ole märkimisväärselt
erinevaid riske ja tagastusi ja neil on sarnased pikaajalised finantstulemused, siis need kaks segmenti
on ühendatud. Leedu osa kontserni käibes on väiksem kui 5%, siin ei ole olulisi segmendisiseseid
äritehinguid ega jaotamata varasid.

Lisa 25. Müügitulu

tuh. EUR 2006 2005
Müügitulu tegevusalade lõikes

Reklaamikäive 13 786 11 653
s.h bartertulud 413 435

Ajakirjandusväljaannete üksikmüük 4 659 6 386
Ajakirjandusväljaannete müük tellijatele 6 250 5 338
Raamatute müük 11 168 7 989
Paberi ja trükiteenuse müük 18 746 14 503
Muude kaupade ja teenuste müük 4 884 1 938
Kokku 59 493 47 807

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes
Eesti 46 261 36 633
Venemaa 4 529 3 296
Leedu 3 521 3 535
Skandinaavia ja Soome 4 373 3 633
Läti 263 274
Muu Euroopa 543 431
Kanada 3 5
Kokku 59 493 47 807
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Lisa 26. Müüdud kaupade ja teenuste kulu

tuh. EUR 2006 2005
Kaubad, toore, materjal ja teenused 23 166 18 884
Sisseostetud teenused 6 701 5 526
Tööjõukulud 10 966 9 058
Põhivara amortisatsioon ja väärtuse langus 1 531 1 323
Rendikulud 25 0
Muud kulud 1 828 1 783
Kulud kokku 44 217 36 574

Lisa 27. Turustuskulud

tuh. EUR 2006 2005
Marketing 1 925 1 779
Tööjõukulud 589 537
Rendikulu 9 0
Põhivara amortisatsioon ja väärtuse langus 4 4
Turustuskulud kokku 2 527 2 320

Lisa 28. Üldhalduskulud

tuh. EUR 2006 2005
Kaubad, toore, materjal ja teenused 276 182
Remondi-ja hoolduskulud 498 484
Sidekulud 313 210
Rendikulud 867 482
Sisseostetud teenused 1 205 1 012
Tööjõukulud 3 192 1 793
Põhivara amortisatsioon ja väärtuse langus 457 353
Üldhalduskulud kokku 6 808 4 516

Lisa 29. Muud äritulud ja –kulud

Muud ärtulud
tuh. EUR 2006 2005
Kasum põhivara müügist 179 2
Investeeringu ostuhinna erinevus õiglasest väärtusest 0 129
Saadud trahvid ja viivised 11 398
Saadud laenuintressid 126 186
Kasum valuutakursi muutusest 0 2
Muud tulud 423 42
Äritulud kokku 739 759
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Muud ärikulud
tuh. EUR 2006 2005
Kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest  (55)  (179)
Kahjum valuutakursi muutusest  (12)  (59)
Makstud viivised  ja trahvid  (10)  (10)
Muud kulud  (226)  (26)
Ärikulud kokku  (303)  (274)

Lisa 30. Finantstulud ja –kulud

tuh. EUR 2006 2005

Intressitulu 46 10
Intressikulu  (690)  (611)
Kasum valuutakursi muutustest 4 1
Kahjum valuutakursi muutustest  (2)  (3)
Muud finantstulud 355 40
Muud finantskulud  (81)  (17)
Finantstulud ja -kulud kokku  (368)  (580)

Lisa 31. Kulud liikide järgi

tuh EUR 2006 2005
Põhivara amortisatsioon ja väärtuse langus 1 992 1 680
Tööjõukulud 14 747 11 388
Kaubad, toore, materjal ja teenused 23 442 19 066
Rendikulud 901 482
Sisseostetud teenused 7 906 6 538
Turustuskulud 1 925 1 779
Remondi-ja hoolduskulud 498 484
Sidekulud 313 210
Muud kulud 1 828 1 783

Kokku müüdud kaupade, turustus-ja üldhalduskulud 53 552 43 410

Töötajate arv 1 900 1 700

Lisa 32. Omakapital

Seisuga 31.12.2005.a. on AS-i Ekspress Grupp aktsiakapitali suuruseks 142 tuhat eurot. Ettevõtte
aktsiakapital koosneb 2216-st 64-eurolise nimiväärtusega aktsiast (tasutud täies ulatuses).

Muudatused aktsiakapitaliga 2006.a.

Aktsionäride üldkoosolekul 31.august 2006.a. otsustati vähendada aktsiate nimiväärtust ning senised
2 216 olemasolevat Ekspress Grupi aktsiat asendati 221 600 aktsiaga ( iga olemasoleva aktsia
nimiväärtust vähendati 100 korda) ja Ekspress Grupi aktsiakapitali suurendati 142 tuh. EUR-lt 7 365
tuh. EUR-le  fondiemissiooni teel. Fondiemissiooni käigus lasti välja 11 301 600 uut aktsiat
nimiväärtusega 0,64 EUR, mille tulemusena iga ettevõtte aktsionär sai 5 100 lisaakstiat iga aktsia
kohta, mida omati ennem fondiemissiooni ja aktsia nimiväärtuse vähendamist. Uued aktsiad, mis
emiteeriti olemasolevatele ettevõtte aktsionäridele olid täiendav emissioon, millega konverteeriti
ettevõtte jaotamata kasum ja aazio aktsiakapitaliks. Aktsiate nimiväärtuse vähendamine ja aktsiakapitali
suurendamine registreeriti Äriregistris 12.septembril 2006.a.Aktsionäride üldkoosolekul 15.septembril
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2006.a. otsustati suurendada aktsiakapitali 7 365 tuh. EUR-lt  10 560 tuh. EUR-le 5 000 000 uue
aktsia väljalaskmise  teel, iga aktsia nimiväärtuseks oli 0,64 EUR. Aktsiad lasti välja suunatud
emissiooni käigus Hans Luik`le. Aktsia märkimise hind oli nende nominaalväärtus, s.t. 0,64 EUR iga
aktsia kohta. Märgitud aktsiate eest tasumine toimus mitterahalise sissemaksega , milleks oli 50% AS
Ekspress Hotline aktsiakapitalist (vaata lisa 14). Aktsiakapitali suurendamine registreeriti Äriregistris
29. novembril 2006.a.

Aktsiakapitali suurendamise tulemusel on Ekspress Grupi aktsiakapital 10 560 tuh. EUR ja koosneb
16 523 200 aktsiast nominaalväärtusega 0,64 EUR iga aktsia.

Põhikirjaga lubatud maksimaalne aktsiate arv on 40 000 000 aktsiat.

Allolev tabel esitleb aktsionäride osalusi  seisuga 31.12.2006.a.

Nimi
Aktsiate arv

%

Hans Luik 10 766 800 65,2
OÜ HHL Rühm 5 756 400 34,8
Kokku 16 523 200 100

Reservid

Reservidena on kajastatud:

- Äriseadustikuga ette nähtud kohustuslik reservkapital, mida võib aktsionäride üldkoosoleku
otsusel kasutada kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta aktsiaseltsi vabast
omakapitalist, samuti aktsiakapitali suurendamiseks.

- Muud reservid – omanike täiendav rahaline sissemaks 639 tuh. EUR and emissionikulude
reserv 302 th. EUR.

- Ülekurss – väljalastud aktsiate väljalaskehinna ja nimiväärtuse positiivne vahe (emissioonitulu).

tuh. EUR 31.12.2006 31.12.2005
Kohustuslik reservkapital 14 14
Muud reservid 337 639

Omanike täiendav rahaline sissemakse 639 639
Emissioonikulude reserv  (302) 0

Puhaskasum aktsia kohta

Tava puhaskasum aktsia kohta on arvutatud  emaettevõtja aktsionäridele kuuluva puhaskasumi ja
kaalutud keskmise perioodi aktsiate arvu suhtena.

EUR 2006 2005
Aktsionäride kuuluv puhaskasum 5 890 356 2 429 894
Lihtaktsiate kaalutud keskmine arv 12 981 533 11 523 200
Tava puhaskasum ja lahustatud aktsiakasum 0,5 0,2

Arvestades asjaolu, et aktsiate tulu lahustava toimega instrumente 2006. ja 2005. aasta lõpu seisuga ei
olnud, oli lahustatud aktsiakasum võrdne tava puhaskasumiga aktsia kohta. Lihtaktsiate kaalutud
keskmine arv on leitud järgnevate andmete alusel:

01.01.2006 Aktsiate arv: 2 216

31.08.2006 Nimiväärtuse vähendamine (1:100). Selle tulemusel aktsiate arv suurenes 221 600 aktsiani.

31.08.2006 Lisaemissioon 11 301 600 aktsiat. Selle tulemusel aktsiate arv suurenes 11 523 200
aktsiani.
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15.09.2006 Emiteeriti 5 000 000 uut aktsiat. Selle tulemusel aktsiate arv suurenes 16 523 200 aktsiani
ja kaalutud keskmine 2006 aastal on 12 981 533 aktsiat.

Dividendid

Enne 2006.a. ei ole Ekspress Grupp välja maksnud dividende. Kasumid kuni 2006.a. on investeeritud
Grupi majandustegevusse. 2006.a. maksti välja kogunenud dividendid kogusummas 2 786 tuh.
EUR.2006.a. otsustas Grupp loobuda dividendi nõudest tütarettevõttes AS Ekspress Hotline summas
124 tuh. EUR. Tühistatud dividendid on kantud jaotamata kasumi hulka. Dividendidega seotud
tulumaks on kajastatud mahaarvamisena  aruandeaasta ettevõtte tulumaksu kulust (lisa 9).

Lisa 33. Bilansipäevajärgsed sündmused

2007.a. jaanuaris ostis AS Ekspress Grupp 100% OÜ Zin Zin osakapitalist 3 tuh. EUR eest , tehingu
tulemusel firmaväärtust ei tekkinud.

2007.a.  veebruaris  müüs  AS  Ekspress  Grupp  sidusettevõtte  EVI  Consult  OÜ  1  tuh.  EUR  eest  ja
tütarettevõtte OÜ Õhtuleht 6 tuh. EUR eest.

2007.a. jaanuaris allkirjastasid AS Printall ja Man Roland Druckmaschinen AG ostu-müügi lepingu
uue trükiseade Rotoman ostuks summas 4 749 tuh. EUR. Siduv kapitalirendi leping on sõlmitud
2007.a. jaanuaris SEB Ühisliisinguga.

2007.a. jaanuaris ostis Ekspress Grupp 94 UAB Ekspress Leidyba aktsiat 300 LTL (81 EUR) eest.
Peale ostu on Grupi osalus 99,7% UAB Ekspress Leidyba omakapitalist.

Ekspress Grupi aktsiate pakkumine Tallinna Börsil sisaldas 5 321 481 uut ja olemasolevat aktsiat,
millest 2 873 600 aktsiat müüs praegune aktsiaonär OÜ HHL Rühm ja 2 447 881 uut aktsiat, millised
müüs Ekspress Grupp. Müüdud aktsiad moodustavad 32.26 % kogu aktsiakapitalist. AS-i Ekspress
Grupp esimene kauplemispäev Tallinna Börsil oli 5.aprill 2007.a.

AS Ekspress Grupp tütarfirma AS Ekspress Hotline sõlmis Bucharestis asutamislepingu äriühingu
TeleTell Infoline S.R.L asutamiseks.  Loodav firma hakkab tegutsema infoteenuste vallas nii nagu AS
Ekspress Hotline Eestis. Asutamislepingu kohaselt kuulub 80% osakapitalist AS Ekspress Hotline
ning 20%  IPC Investments OÜ-le.

Lisa 34. Tingimuslikud kohustused

2005.a augustis andis AS Express Post AS-le Eesti Post üle teatud arvu kirju Soome saatmiseks,
tegutsedes OÜ Skandinaviska Enskilda Securities nimel. Arve teenuse eest esitas AS Eesti Post AS-le
Express Post. Kuna AS Express Post tegutses teise firma nimel ja soovil, siis palus ta arve saata OÜ-le
Skandinaviska Enskilda Securities, kes aga keeldus teenuse eest tasumisest. 2006. a märtsis esitas AS
Eesti Post AS-le Express Post nõude 68 274 EUR tasumiseks. Nõudes väidab AS Eesti Post, et
teenuse ees peab maksma AS Express Post. AS Express Post nõuet ei tunnista ning on AS-le Eesti
Post kirjalikult oma vastava seisukoha esitanud. AS Eesti Post on esitanud AS-i Express Post vastu
kohtus hagi. AS Express Post juhatuse hinnangul on vähetõenäoline, et ettevõttel tuleb nimetatud
nõude osas teha olulisi väljamakseid, mistõttu ei ole eraldisi kajastatud.

Tingimuslik dividendide tulumaksu kohustus

Ettevõtte konsolideeritud  jaotamata kasum seisuga 31.detsember 2006 moodustas 6 028
(31.detsember 2005 : 8 662) tuhat EUR. Dividendide väljamaksmisel omanikele kaasneb
tulumaksukulu alates 1. jaanuarist 2007  on maksumäär 22/78 (kuni 31.12.2006 kehtis makumäär
23/77) netodividendidena väljamakstavalt summalt.Seega on bilansipäeva seisuga eksisteerinud
jaotamata kasumist omanikele võimalik dividendidena välja maksta 4 701 tuhat EUR ning dividendide
väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 1 326 tuhat EUR. Seisuga 31.detsember
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2005 oleks dividendidena võimalik olnud välja maksta 6 670 tuhat EUR , millega oleks kaasnenud
tulumaks summas 1 992 tuhat EUR

Tingimuslikud kohustused seoses Maksuametiga

Maksuhalduril on õigus kontrollida ettevõtte maksuarvestust  kuni 6 aasta jooksul
maksudeklaratsiooni esitamise tähtajast ning vigade tuvastamisel määrata täiendav maksusumma,
intressid ning trahv.

Maksuhaldur ei ole aastatel 2005-2006 kontserni kuuluvates ettevõtetes läbi viinud maksurevisjoni.

Kontserni emaettevõtte juhtkonna hinnangul ei esine asjaolusid, mille tulemusena võiks maksuhaldur
määrata mõnele kontserniettevõttele olulise täiendava summa.

Lisa 35. Finantsvarade ja kohustuste õiglane väärtus

Ettevõtte juhtkonna hinnangule ei erine ettevõtte finantsvarade ja -kohustuste bilansiline väärtus
oluliselt nende õiglasest väärtusest Grupi konsolideeritud bilansis seisuga 31.12.2006 ja 31.12.2005.

Klientidele väljaantud fikseeritud intressimääraga laenud on valdavalt lühiajalised ja välja antud turu
tingimustel. Seega õiglane määr turul ja sellele vastav laenu õiglane väärtus ei erine oluliselt. Saadud
laenude intressid on nii fikseeritud kui kõikuvad, kuid sarnaselt väljaantud laenudele on nende tähtajad
lühikesed ja õiglane väärtus laenuperioodi jooksul oluliselt ei muutu.

Lisa 36. Rahavood äritegevusest

tuh.EUR 2006 2005 Lisad
Rahavood äritegevusest
Aruandeperioodi ärikasum 6 375 4 882
Korrigeerimised:
Põhivara kulum ja väärtuse langus 1 991 1 680 31
(Kahjum)/kasum põhiara müügist ja mahakandmisest (125) 174 29
Muutus käibekapitalis:
Nõuded ja ettemaksed 378 (4 791)
Varud 180 (790)
Kohustused ja ettemaksed (1 293) 6 123
Rahavoog põhitegevusest 7 506 7 278
Makstud dividendide tulumaks (343) (348) 9
Makstud intressid (439) (611)
Rahavood äritegevusest kokku 6 724 6 319

Lisa 37. Tehingud seotud osapooltega

Tehinguks seotud osapooltega on tehingud emaettevõtjaga, omanikega, sidusettevõtjatega,
konsolideerimata tütarettevõtjatega, oluliste juhtkonna liikmete, juhatuse liikmetega, nõukogu
liikmetega ja nende lähisugulastega ning nendega seotud ettevõtetega.

AS Ekspress Gruppi kontrolliv isik on Hans Luik. (lisa 32)

Kontsern on ostnud (kaubad edasimüügiks, tootmismaterjalid, põhivara) ning müünud oma kaupu ja
osutanud teenuseid (põhivara rentimine, juhtimisteenus, muud teenused) järgmistele seotud
osapooltele:
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Müügid
tuh. EUR 2006 2005
Teenuse müük

juhatuse liikmed ja nendega seotud ettevõtted 1 1
nõukogu liikmed ja  nendega seotud ettevõtted 14 12
sidusettevõtjad 2 263 128

Müügid kokku 2 278 141

Ostud
tuh. EUR 2006 2005
Kaupade ost 0 1 994

sidusettevõtjad 0 1 994
Põhivara ost 0 1

sidusettevõtjad 0 1
Teenuse ost 301 260

juhatuse liikmed ja nendega seotud ettevõtted 114 138
nõukogu liikmed ja  nendega seotud ettevõtted 76 120
sidusettevõtjad 111 2

Ostud kokku 301 2 255

Nõuded
tuh. EUR 31.12.2006 31.12.2005
Lühiajal ised nõuded (lisa 10) 680 135

nõukogu liikmed ja  nendega seotud ettevõtted 296 132
sidusettevõtted 384 3

Pikaajalised nõuded (lisa 13) 596 497
nõukogu liikmed ja  nendega seotud ettevõtted 596 187
sidusettevõtjad 0 310

Nõuded kokku 1 276 632

Kohustused
tuh. EUR 31.12.2006 31.12.2005
Lühiajal ised kohustused (lisa 20) 361 1 038

juhatuse liikmed ja nendega seotud ettevõtted 4 4
nõukogu liikmed ja  nendega seotud ettevõtted 345 651
sidusettevõtjad 12 383

Kohustused kokku 361 1 038

2006.a. sai AS Ekspress Grupp laenu omanikuga seotud ettevõttelt OÜ Miniget summas 6 866 tuh.
EUR ( 2005.a.  1 028 tuh. EUR) intressiga 1,2% + 6 kuu EURIBOR,  antud laenust on 2006.a.
tagastatud 6 521 tuh. EUR (2005.a. 394 tuh. EUR). Laenu jääk seisuga 31.12.2006.on 345 tuh. EUR
(31.12.2005 oli 634 tuh EUR) vaata lisa 20.

Emaettevõtte juhatus koosneb 1 liikmest ja  nõukogu 5 liikmest. Muutusi juhatuse koosseisus pole ette
näha. Nõukogu liikmetele aastatel 2006, 2005 tasusid ei makstud.

Tegev-ja kõrgema juhtkonna liikmete tasustamine
tuh. EUR 2006 2005
Töötasud ja muud hüvitised 574 509
Kontserni kuuluvate äriühingute tippjuhtide lahkumishüvitised 231 106
Kokku 805 615

Juhatajale makstakse lepingu lõpetamisel  kompensatsiooni vastavalt tema ametilepingus ettenähtud
tingimustele. Tegev- ja kõrgema juhtkonna lahkumishüvitised kuuluvad väljamaksmisele ainult juhul,
kui lahkumise on algatanud ettevõte. Potentsiaalne tegev- ja kõrgema juhtkonna lahkumishüvitiste
summa 2006.a. oli 172 tuh. EUR ja 2005.a. oli 121 tuh. EUR.
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Lisa 38. Finantsinformatsioon emaettevõtja kohta

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

AS Ekspress Gupp bilanss (emaettevõte)

tuh. EUR 31.12.2006 31.12.2005
VARAD
Käibevara

Raha 3 1
Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi kasumiaruande 37 0

Nõuded ostjate vastu 14 54
Maksude ettemaksed 17 3
Muud  nõuded 1 005 180
Ettemaksed 13 11

Nõuded ja ettemaksed kokku 1 049 248
Varud 1 0
Kokku 1 090 249
Müügiootel põhivara 0 128

Käibevara kokku 1 090 377
Põhivara

Pikaajalised finantsinvesteeringud 524 425
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad 16 207 13 561
Ühisettevõtjate aktsiad ja osad 3 097 3 097
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad 1 258
Materiaalne põhivara 60 35
Immateriaalne põhivara 59 59

Põhivara kokku 19 948 17 435
VARAD KOKKU 21 038 17 812

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Kohustused

Laenukohustused 4 231 5 382
Võlad ja ettemaksed

Võlad tarnijatele 69 37
Võlad töövõtjatele 92 21
Maksuvõlad 17 11
Muud võlad 11 081 6 918

Võlad ja ettemaksed kokku 11 259 6 987
Lühiajalised kohustused kokku 15 490 12 369
Kohustused kokku 15 490 12 369

Omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 10 560 142
Ülekurss 0 1 360
Kohustuslik reservkapital 14 14
Muud reservid 337 639
Jaotamata kasum  (5 363) 3 288

Omakapital kokku 5 548 5 443
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 21 038 17 812
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AS Ekspress Gupp kasumiaruanne (emaettevõte)

tuh. EUR 2006 2005
Müügitulu 86 145
Müüdud toodangu kulu 30 60

Brutokasum (-kahjum) 56 85
Turustuskulud 5 3
Üldhalduskulud 552 447
Muud äritulud 92 185
Muud ärikulud 1 12

Ärikasum (-kahjum)  (410)  (192)
Finantstulud ja -kulud

Finantstulud ja -kulud tütarettevõtejate aktsiatelt ja osadelt  (487) 139
Finantstulud ja -kulud ühisettevõtejate aktsiatelt ja osadelt 1 146 1 074
Kahjum sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt  (250)  (963)
Intressikulud  (294)  (198)
Kahjum valuutakursi muutustest  (1)  (1)
Muud finantstulud ja -kulud 293  (468)

Finantstulud ja -kulud kokku 407  (417)
Kahjum enne tulumaksustamist  (3)  (609)

ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)  (3)  (609)

AS Ekspress Gupp omakapitali aruanne (emaettevõte)

Aktsiakapital Ülekurss Reservid
Jaotamata

kasum
Saldo 01.jaanuar 2005 142 1 360 653 3 897 6 052
Aruandeperioodi puhaskasum 0 0 0  (609)  (609)
Saldo 31.detsember 2005 142 1 360 653 3 288 5 443
Valitseva ja olulise mõju all olevate
osaluste bilansiline väärtus

 (16 917)

Valitseva ja olulise mõju all olevate
osaluste väärtus arvestatuna
kapitaliosaluse meetodil

22 292

Korrigeeritud konsolideerimata
omakapital 31.detsember 2005

10 818

Makstud dividendid 0 0 0  (2 786)  (2 786)
Aktsiakapitali sissemaks 3 196 0 0 0 3 196
Jaotamata kasum aktsiakapitaliks 7 222  (1 360) 0  (5 862) 0
Emissioonikulude reserv 0 0  (302) 0  (302)
Kokku muutus 10 418  (1 360)  (302)  (8 648) 108
Aruandeperioodi puhaskasum 0 0 0  (3)  (3)
Saldo 31.detsember 2006 10 560 0 351  (5 363) 5 548
Valitseva ja olulise mõju all olevate
osaluste bilansiline väärtus

 (19 305)

Valitseva ja olulise mõju all olevate
osaluste väärtus arvestatuna
kapitaliosaluse meetodil

30 697

Korrigeeritud konsolideerimata
omakapital 31.detsember 2006

16 940

Grupi aktsionäridele kuuluv osa
Kokku oma-

kapital
tuh EUR

Korrigeeritud konsolideerimata omakapital võetakse aluseks omakapitali jaotamisel vastavalt Eesti
Äriseadustikule.
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AS Ekspress Gupp rahavoogude aruanne (emaettevõte)

tuh. EUR 2006 2005
Rahavood äritegevusest
Aruandeperioodi ärikasum (410) (192)
Korrigeerimised:
Põhivara kulum ja väärtuse langus 19 28
Kasum (kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest 0 11
Muutused käibekapitalis:
Nõuded ja ettemaksed 147 377
Varud (1) (174)
Kohustused ja ettemaksed 158 (279)
Rahavoog põhitegevusest (87) (229)
Makstud intressid (294) (198)
Rahavood äritegevusest kokku (381) (427)
Rahavood investeerimistegevusest
Soetatud finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi kasumiaruande (107) (6 167)

Müüdud finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi kasumiaruande 134 3
Saadud intressid 98 145
Saadud dividendid 1 146 1 074
Põhivara soetamine (84) (77)
Põhivara müük 1 0
Antud laenud (2 013) (2 030)
Antud laenude tagasimaksed 1 331 2 150
Rahavood investeerimistegevusest kokku 506 (4 902)
Rahavood finantseerimistegevusest
Kasutatud arvelduskrediidi muutus 1 151 3 570
Saadud laenud 9 163 2 790
Saadud laenude tagasimaksed (7 652) (1 033)
Makstud dividendid (2 786) 0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku (124) 5 327

RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS 1 (2)

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 2

Valuutakursi muutuste mõju (1) (1)

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 3 1
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SÕLTUMATU AUDIITORI ARUANNE
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2006. AASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

AS-i Ekspress Grupp omanikele kuuluv osa kasumist
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 11
2006. aasta puhaskasum 6 017

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2006 6 028
Juhatuse ettepanek kasumi jaotamiseks
Eraldised kohustuslikku reservkapitali 0
Dividendideks 0

Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 6 028
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JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE
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