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SISSEJUHATUS 

Käesoleva lõputöö teemaks on ettevõtete ühinemine. Ettevõtete ühinemine on aktuaalne 

nähtus, sest majandusraskuste tingimustes võib paljudel ettevõtetel esineda probleeme 

positiivsete majandustulemuste genereerimisega, mis seab kahtluse alla nende 

jätkusuutlikkuse ja tuleviku väljavaated. Ettevõtete ühinemine on üks võimalus 

raskustes olevate ettevõtete päästmiseks. Samas ei ole ühinemine mõeldav vaid 

raskustega ettevõtetele. Ühinemisega on võimalik saavutada konkurentsieelis, kulude 

kokkuhoid läbi säästmisele tänu mastaabiefektile, uue kompetentsi kaasamine, turuosa 

tõstmine või säilitamine, arengu ja kasvu kiirendamine jm. Kuna AS Ühinenud 

Ajalehed ettevõte on tekkinud just väiksemate ettevõtete ühinemisel, siis otsustas töö 

autor teha empiirilise osa selle ettevõtte näitel, et analüüsida, kas ühinemine on olnud 

edukas ning end õigustanud. 

Lõputöö eesmärgiks on selgitada välja ettevõtete ühinemise mõju ühinenud ettevõtte AS 

Ühinenud Ajalehed finantsseisundile ning jõuda järeldusele, kas ja kuivõrd on 

ühinemine end ära tasunud. 

Eesmärgi täitmiseks on püstitatud järgnevad uurimisülesanded: 

 anda ülevaade ettevõtete ühinemise tähendusest ja põhjustest, 

 kirjeldada ettevõtete ühinemise eesmärke, 

 kajastada ettevõtete ühinemisega soetud raamatupidamist, 

 tutvustada ettevõtete väärtuse hindamise metoodikat, 

 anda tutvustav ülevaade AS-ist Ühinenud Ajalehed, 

 analüüsida ettevõtete majandusaasta aruandeid eraldi enne ühinemist, 

 analüüsida AS Ühinenud Ajalehed majandustaasta aruannet peale ühinemist, 

 võrrelda tulemusi enne ja pärast ühinemist, 
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 analüüsida ettevõtete ühinemisprotsessi, 

 esitada autoripoolseid hinnanguid ja järeldusi, 

 jõuda järeldusele, kas ettevõtete ühinemine on olnud õige otsus. 

AS Ühinenud Ajalehed on Eesti suurim kohaliku meedia ettevõte, mille  põhitegevuseks 

on viie maakonnaajalehe – Pärnu Postimees, Sakala, Virumaa Teataja, Järva Teataja ja 

Valgamaalane – väljaandmine. Väljaanded on Pärnu, Viljandi, Lääne-Viru, Järva ja 

Valga maakondades turuliidrid. Viie maakonnalehe lugejaskonna suurus kokku on 129 

000, kogutiraaž on 35 600. 

Töö on jaotatud kaheks osaks. Esimeses osas kajastastakse ettevõtete ühinemiste 

teoreetilist raamistikku. Teoreetilise tagapõhja moodustab nii eesti- kui ka inglisekeelne 

kirjandus. Kasutatakse erinevaid raamatuid, elektroonilisi materjale ning ka 

teadusartikleid. Autor kajastab teadlikult võimalikult uusi vaatepunkte. 

Töö teise osa moodustab empiiriline osa, mille käigus autor viib läbi dokumentide 

analüüsi. See koosneb ühinemisprotsessi analüüsist, ettevõtte väärtuse leidmisest ja 

suhtarvude analüüsist OÜ Pärnu Postimees, OÜ Sakala Kirjastus, OÜ Virumaa Teataja, 

OÜ Järva Teataja, OÜ Valgamaalase Kirjastus majandusaasta aruannete põhjal. 

Finantsanalüüsi läbiviimisel toetutakse ettevõtete majandusaastate aruannetele aastal 

2010 ning ühinenud ettevõtte AS Ühinenud Ajalehed 2011. ja 2012. aasta 

majandusaasta aruannetele, ühinemisprotsessi analüüsimisel ettevõttesisestele 

dokumentidele. 
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1. ETTEVÕTETE ÜHINEMISE TEOREETILINE 

RAAMISTIK 

1.1. Ettevõtete ühinemise alused, põhjused, ajendid 

Finantsmaailmas levivad tihtipeale koos mõisted ühinemine ja omandamine (mergers & 

acquisitions, M&A). Oluline on neid eristada. Omandamine kujutab endast tehase, 

divisjoni või terve ettevõtte ostu (Sherman, Hart 2005: 11). Ühinemine leiab aset, kui 

kaks ettevõtet ühendavad oma ressursid, et jõuda ühiste eesmärkideni. Mõlemad 

ettevõtted toovad kaasa oma aktsionärid/osanikud, töötajad, kliendid ja keskkonna 

üldiselt. (Sudarsanam 1995, viidatud Gupta 2010: 6 vahendusel) 

Mõistet ühinemine kasutatakse erialakirjanduses kahes tähenduses. Esiteks tähistatakse 

sellega ettevõtjate poolt ühisettevõtte loomist aktsiate/osade, varade või ettevõtete ostu-

müügi teel. Teiseks mõeldakse ühinemise all kahe või enama ettevõtja korporatiivset 

ühinemist, mille tulemusel antakse ühele ettevõtjale üle teiste ühingute varad tervikuna. 

(Ühinemised... 2011: 61) Antud töös lähenetakse ettevõtete ühinemisele vastavalt 

viimasele definitsioonile.  

Ühinemisi on kahte liiki: ühinemine omandamise ja ühinemine asutamise teel (vt joonis 

1). Ühinemine omandamise teel tähendab ühe või mitme äriühingu ühinemist 

olemasolevasse ning ühinemise käigus allesjäävasse ühingusse. Seda liiki ühinemist 

tuleb kõige sagedamini ette ema- ja tütarettevõtja vahel, et kaotada kontsernis lüli, mis 

majanduslikult pole end õigustanud. Ühinemine asutamise teel on vähemalt kahe 

äriühingu ühinemine uue äriühingu asutamisega ning ühendatavate ühingute 

lõppemisega. Sellist liiki ühinemist esineb rohkem kahe teineteise tegevust täiendava 
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või tegevusvaldkonnalt kattuvate ettevõtete vahel, et vähendada kulusi, suurendada 

toomisvõimsusi ja olla turul konkurentsivõimelisem. (Ühinemised... 2011: 61) 

 

Joonis 1. Ühinemiste jaotus  (Ühinemised ja omandamised... 2011: 62) 

Ettevõtete ühinemise, nagu ka omandamise ja teiste äritehingute eesmärgiks on 

majandusliku väärtuse loomine. Lihtsamate äritehingute ajendiks on enamasti kiire 

kasumi teenimine, kuid keerulisemate tehingute puhul võib loodava lisaväärtuse 

rahaline ekvivalent olla ebamäärasem või realiseeruda pikema perioodi jooksul. 

(Ühinemised... 2011: 13) 

Lisaväärtus on olukord, kus ühisettevõtte majandustulem peale ühinemiste ja 

omandamiste tehingut on suurem kui eraldiseisvalt kahe (või enama) ettevõtte peale 

kokku. Otsustamaks, kas omandamiste või ühinemiste kaudu ettevõtte väärtuse 

kasvatamine on ettevõtja jaoks õige valik, tuleb selgeks teha, mis väärtust loodetakse 

sellega luua ning kaaluda ka alternatiivseid väärtuskasvu võimalusi. Nendeks on 

ettevõtja orgaaniline kasv – näiteks kaubanduskett avab aastas paar-kolm uut kauplust, 

laieneb naaberriikidesse jne. Selle alternatiivi põhiliseks miinuseks on aga ajakulu – 

AS ÜHENDAV AS ÜHENDATAV 

AS ÜHINEV 1 AS ÜHINEV 2 

UUS AS 

I 

II 
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aastane kasv on piiratud ettevõtja võimekusega teha investeeringuid ning juhtida kasvu. 

(Ibid 2011: 13) 

Ettevõtete ühinemine kujutab endast ühte ühisettevõtte tekkimise võimalust. Oluline on 

eristada erinevaid ühisettevõtte tekkimise viise ja arvestada nende omapäradega. Tihti 

on ühinemiste ebaõnnestumiste põhjusteks just see, et juhtkond ei ole teadlik, kuidas 

üks või teine ühisettevõtte loomise viis mõjutab lõpptulemust. Definitsioone pakutakse 

erinevaid, aga ühised jooned on järgnevad (Acquire, ally... 2005: 19): 

 Ühinemised loovad uue organisatsiooni kahest või enamast organisatsioonist, 

ühendades kõik ressursid. 

 Ülevõtmiste puhul lisatakse väiksem ettevõte suurema organisatsiooni struktruuri 

sisse. Pakkumised toimuvad tavaliselt turuhinna põhjal ja võivad olla riskantsed, 

eesmärgiks tõsta müüki, vähendada kulusi või siseneda uutele turgudele. 

 Liidud on vähem riskantsemad kui ülevõtmised, sest need on suurema 

läbirääkimisvõimalusega, koostööle suunatud ja neist on lihtsam taganeda. Nad 

toovad kokku kaks (või enam) ettevõtet vastastikuste huvidega, kuid erinevate 

tugevustega, mida saab kaasata konkreetsete projektide juures, mis tulevad kasuks 

mõlemale. 

 Konglomeraadid toovad kokku suurettevõtted, kuid iga ettevõte säilitab siiski oma 

kindla identiteedi. Nad võivad jagada mõningaid ressursse, aga saavad kasu siiski 

eristudes ja nende eesmärgiks ei ole äristrateegiaid ühendada. 

Ühinemine on ühe või mitme äriühingu kõigi õiguste ja kohustuste ehk vara üleandmine 

teisele olemasolevale või asutatavale äriühingule, mille käigus äriühingud, mille vara 

üle antakse, lõppevad ilma likvideerimismenetluseta ning mille osanikele/aktsionäridele 

asendatatakse osalus lõppevas äriühingus osalusega allesjäävas või asutatavas ühingus. 

(Ühinemised... 2011: 61) 

Ühinemine on kahe või enama ettevõtte kombinatsioon, kus pariteetsetel tingimustel 

tekkib uus ettevõte. Ta võib olla horisontaalselt või vertikaalselt integreeritud või 

konglomeraadi (segakontsern) vormis. Juriidiliselt ja finantsiliselt on ühinemine 
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põhimõtteliselt sama kui liitumine. Ühinemine on eelistatavam kui liitumine (Šorikova 

2001: 37): 

 võrdse suurusega ettevõtete puhul, 

 kui soovitakse saada uusi privileege. 

Kui ühinevad väike ja suur ettevõte, liitub väiksem ettevõte tavaliselt suuremaga. Kui 

ettevõtted on ühesuurused, on raske saada direktorite nõukogu nõusolekut 

likvideerimiseks liitumise teel teise ettevõttega. Sellisel juhul on uue ettevõtte 

moodustamine parim lahendus. (Šorikova 2001: 37) 

Arengu algfaasis ettevõtted saavad järgmisi privileege: maksepuhkus, 

maksusoodustused, maksukrediit uutele investeeringutele, maksetähtaja pikendamine, 

kaudsete maksude vähendamine või kaotamine. Privileegid kaovad, kui jõutakse 

küpsusfaasini. Ühinemine annab võimalust saada uusi privileege vastloodud ettevõttele. 

(Šorikova 2001: 38) 

Ühinemisi saab kirjeldada juriidilisest ja majanduslikust vaatenurgast. Juriidiline 

vaatenurk viitab õiguslikule struktuurile, mida kasutatakse tehingu lõpuni viimiseks. 

Ühinemine on kombinatsioon kahest või enamast ettevõttest, kus kõik peale ühe 

lakkavad juriidiliselt eksisteerimast, ja loodud organisatsioon jätkab ellujäänud firma 

originaalse nime all. (DePamphilis 2006: 6) 

DePamphilis (Ibid) on ka seisukohal, et termineid „ühinemine“ ja „konsolideerimine“ 

kasutatakse sageli sünonüümidena ning „konsolideerimine“, mis hõlmab kahe või 

enama ettevõtte moodustamist täiesti uueks ettevõtteks, ei ole tegelikult ühinemine. 

Kõik juriidilised isikud, mis konsolideeritakse, annuleeritakse uue ettevõtte kujunemise 

käigus, ja uuel ettevõttel on tavaliselt uus nimi. Ühinemise puhul aga jääb kas omandaja 

või omandatav alles. 

Raudsepp (1998: 107) kirjutab, et kuigi terminitel liitumine ja omandamine on erinev 

õiguslik tähendus, tähendavad nad mõlemad siiski kahe või enama firma ühendamist 

ühtselt tegutsevaks tervikuks. Firmade liitumine on mitme ettevõtte ühinemine 

üheksainsaks talitlusüksuseks.  
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Majanduslikust vaatenurgast saavad ühinemised jaguneda horisontaalseks, vertikaalseks 

ja konglomeraadi ühinemiseks. Klassifitseerimine sõltub sellest, kas ühinevad ettevõtted 

on samas või erinevates tegevusharudes ning nende positsioonist ettevõtte 

väärtusahelas. Horisontaalne ühinemine toimub ettevõtete vahel, kes on samast 

tegevusharust. Konglomeraatide ühinemised on sellised, kus omandav ettevõte ostab 

ettevõtted suuresti sõltumatutest tegevusharudest. (DePamphilis 2008: 6) 

Horisontaalne ühinemine on kombinatsioon kahest konkureerivast ettevõttest, mis 

kuuluvad samasse tööstusharusse ja on samal ettevõtte elutsükli etapil. Selliste 

ühinemiste eesmärgiks on saavutada mastaabisääst tootmises, laiendada tootevalikut, 

vähendada investeeringuid käibekapitali, vähendada konkurentsi kontsentreerudes 

tootele, vähendada reklaamikulusi, suurendada turusegmente ja teostada paremat 

kontrolli turu üle. (Gupta 2010: 7) 

Horisontaalseid ühinemisi reguleeritakse valitsuse poolt nende võimaliku negatiivse 

mõju tõttu konkurentsile. Ühinemised vähendavad äriühingute arvu tööstuses ja see 

soodustab monopolide tekkimist. Paljudes riikides piiravad õigusaktid, näiteks 

konkurentsiseadus, ühinemisi ning seaduse täitmist vaadatakse konkurentide ühinemisel 

rangelt. Isegi väikeste ettevõtete horisontaalne ühinemine võib tekitada tingimused, mis 

soodustavad majanduses oligopoli teket. (Gupta 2010: 7) Das jt (2009: 71) toovad välja, 

et ulatuslikemaid horisontaalseid ühinemisi tajutakse tihti konkurentsi kahjustavana. 

Eestis kehtib Konkurentsiseadus, mis kontrollib ühinemiste seaduslikkust. Seaduse §21 

lõige 1 sätestab, et ühinemistest tuleb teatada Konkurentsiametile, kui ühinevate poolte 

ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni (32 miljonit eurot) ja vähemalt 

kahe ühinemises osaleja aastane ülemaailmne käive kokku ületab 100 miljonit krooni 

(6,4 miljonit eurot) ning vähemalt ühe ühineva ettevõtja või tema osa, kelle üle 

omatakse valitsevat mõju äritegevus toimub Eestis .  

Vertikaalne ühinemine toimub äriühingute vahel, kes tegutsevad erinevates 

tootmisahela etappides. Põhjusteks, miks ettevõtted seda teevad, on 

transaktsioonikulude vähendamine. Varude planeerimine ja tootmine võivad täiustuda 

tänu tõhusamale infovoole ühe ettevõtte sees. (Gupta 2010: 7) 
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Eksisteerib ka diagonaalne ühinemine. Sellise ühinemise puhul ühinevad firmad, kes 

toodavad erinevaid tooteid samas tööstusharus eesmärgiga ühendada turustus- ja 

arendustegevus ja seeläbi elimineerida kulude dubleerimine ja soodustada turu 

laienemist. Ühinevad ettevõtted saavad kasu läbi ressursside jagamise ja 

mitmekesistamise. (Gupta 2010: 7) 

Ühinemised võivad toimuda mitmel eri põhjusel. Üheks levinumaks põhjuseks on 

majanduslikud põhjused. Ühinemise kontserni sees tingib eelkõige ettevõtja 

ratsionaalsem ja ressursisäästlikum tegutsemine. Sageli esineb olukordi, kus 

emaettevõtjal on mitu tütarettevõtjat, mille tegevusalad kas kattuvad või külgnevad: 

näiteks tegeleb üks tütarettevõtja tootmisega, teine toodete turundusega, kolmas 

müügiga ning neljas osutab müüdava tootega seotud teenuseid. Kontsernisisene 

ühinemine võib osutuda heaks lahenduseks, tuues grupile selge majandusliku kasu. Kui 

emaettevõtja ei ole tütarettevõtja ainuomanik, tuleks kaaluda enne ühinemist 

sajaprotsendilise osaluse omandamist – sellisel juhul on ühinemise protsess lihtsustatud. 

Iseseisvate ettevõtjate ühinemise majanduslik põhjus on sünergiast tekkiva mõju 

loomise ja realiseerimise taotlus. (Ühinemised... 2011: 63) 

Emaettevõtteks nimetatakse sellist äriühingut, mis osaleb teises äriühingus osaniku või 

aktsionärina ning omab seal häälteenamust (Äriseadustik § 6). Teisisõnu on emaettevõte 

ettevõte, millel on üks või enam tütarettevõtet. (RTJ 11 2013). Emaettevõte on selline 

ettevõte, mida ei kontrolli ükski teine juriidiline isik (Mõisted ja metoodika 2013). 

Tütarettevõtja on ühing, kus emaettevõte osaleb. Emaettevõtja tütarettevõtjaks on ka 

ühing, kus häälteenamus on teisel tütarettevõtjal või tütarettevõtjatel üksinda või koos 

emaettevõtjaga. (ÄS § 6) Tütarettevõte on ettevõte, mille tegevust kontrollib teine 

ettevõte (emaettevõte). Kontsern on emaettevõte koos kõigi tema tütarettevõtetega. 

(RTJ 11 2013). Kontsern on rühm õiguslikult iseseisvaid ettevõtteid, mida koondab 

ühtne juhtimine ja valdamine. (Järve 1999: 242) 

Ka teostatakse ühinemisi maksustamisega seotud põhjustel. Kuna ühinemisel 

liigutatakse suuri varalisi väärtusi, on selle õiguslik regulatsioon seotud neutraalse 

maksuõigusliku lähenemisega, et struktuurimuudatused oleksid ka tegelikkuses 
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teostatavad. Nii ei maksustata ka Eestis tulumaksuga tulu, mis tekib osaluse (aktsiad, 

osad, osamaks, sissemakse) vahetamisest äriühingute ühinemise (ka jagunemise või 

ümberkujundamise) käigus. Samuti ei maksustata nimetatud tehingut käibemaksuga, 

sest ühinemise käigus vara üleandmisest teisele äriühingule, mittetulundusühingule või 

sihtasutusele käibemaksuseaduse tähenduses käivet ei teki. (Ühinemised... 2011: 64) 

Veel võivad ühinemiste taga olla juriidilised põhjused. Ühinemise kasuks võivad panna 

otsustama ka teatud juriidilised asjaolud. Näiteks enamasti on litsentside ja 

tegevuslubade üleandmine teisele äriühingule võimalik ainult universaalõigusjärgluse 

(ühinemine ja jagunemine) teel. Olenevalt tegevusvaldkonnast võib aga litsentsi 

saamine olla piisavalt keeruline ja kulukas, et õigustada näiteks varade või ettevõtte 

müügi asemel hoopis ühinemist. (Ibid 2011: 64) 

Ühinemisi teostatakse ka finantseerimisega seotud põhjustel. Kuna ühinemisel toimub 

ühinevate ühingute osade/aktsiate vahetus, ei ole siin vaja kaasata kapitali. Kapitali 

kaasamine võib toimuda, kui ühineva ühingu aktsionäridele tehakse juurdemakseid 

(juurdemaksed teeb ühing, mitte aktsionärid), ühendatava ühingu 

osanikele/aktsionäridele emiteeritakse ühendava ühingu poolt uued osad/aktsiad ning 

tasuks selle eest annab ühendatav ühing üle kogu oma vara. (Ühinemised... 2011: 64) 

Äriseadustiku § 306 lõige 2 kohaselt on juhatus kohustatud tegutsema majanduslikult 

kõige otstarbekamal viisil, mis võib tekitada kontsernisisese ühinemise vajaduse. 

Kontsernisisese ühinemise eesmärk võib olla eespool kirjeldatud ratsionaalne ja 

kokkuhoidlik käitumine. Sellist ühinemist tuleb tihti ette pärast osade/aktsiate 

omandamistehingut. Ühinemine võidakse läbi viia ka võõrandamistehingut 

ettevalmistava etapina selleks, et saada ettevõtte võõrandamisest maksimumhind ehk 

muuta see omandajale atraktiivsemaks. Omandaja jaoks võib olla mugavam osta üks 

ettevõtja, kui emaettevõtja ja selle ainuomanduses olev tütarettevõtja. (Ibid 2011: 65) 

Uuringud on aga näidanud, et ühinemised võivad nii kasvatada aga ka hävitada 

aktsionäride aktsiate väärtust. Ühinemisel peab olema valmis ka tagasilöögiks. Et 

suurendada ühinemisel edu saavutamise tõenäosust, tuleb keskenduda sünergiale, 

integreeruda kiirelt, säilitada fookuse klientide ja tulu kasvule, suhelda pidevalt, 
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tegeleda inimeste ja kultuuriliste küsimustega, st organisatsioonikultuuriga. Vaatamata 

nendele ettekirjutustele ebaõnnestuvad siiski umbes pooled ühinemised väärtuse 

loomisel. Mõningad juhised, mida silmas pidada eelmainitud ettekirjutuste täitmisel, on 

järgnevad (Camara jt 2004: 11): 

 sünergiate identifitseerimine, 

 integratsiooni kiirendamine, 

 varajane üksikasjalik planeerimine, 

 otsene tippjuhtkonna kaasamine, 

 klientide teenindamine vaatamata ühinemisele, 

 suhtlemine visiooni saavutamiseks, 

 organisatsioonikultuuriga tegelemine, 

 õppetundide integreerimine. 

Sünergia on üks paljudest ühinemiste ja omandamiste motiividest. Sünergia on lihtne 

arusaam sellest, et kaks (või enam) ettevõtet ühinenult saavad luua 

aktsionäridele/osanikele suuremat väärtust, kui siis kui nad toimivad eraldi. Kaks 

põhilist sünergialiiki on tegevussünergia ja finantssünergia. (DePamphilis 2006: 18) 

Tegevussünergia tähendab sünergiat läbi mastaabisäästu tekkimisele, seda nii keskmise 

tootmiskulu alanemisel ühele tootele kui ka kulude alanemist ja rohkem võimalusi 

mitme toote tootmisel. Ka uuringud on näidanud, et sellised sünergiad on olulised 

tegurid aktsionäride/osanike rikkuse loomisel. Mastaabisääst (economies of scale) viitab 

püsikulude vähenemisele ühe tooteühiku suhtes tootmise suurenemisel. 

Mastaabisuurenemisest tekkiv kokkuhoid (economies of scope) viitab tootmisel 

kasutatavate konkreetse oskuste või varade kasutamist sarnaste toodete või teenuste 

tootmiseks/pakkumiseks, mille läbi saab tekitada rohkem käivet. (DePamphilis 2006: 

19) 

Finantssünergia viitab ühinemise või omandamise käigus tekkinud kapitalikulu 

vähenemisele (DePamphilis 2006: 19). Davis ja Kummer (2012: 133) toovad välja ka 

maksusoodustused, paremad rahastamisvõimalused, võlgade ja kulude vähendamise. 

Sünergiast tulenevaid kasusi on kergem realiseerida, kui ettevõtted on sarnased. Kui 
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ettevõtted on samast või sarnasest tegevusharust, tunnevad ja mõistavad nad paremini 

ka üksteise ettevõtete tegevust. Samuti on parem soodumus sünergiat luua 

horisontaalsete ühinemiste puhul. (Gaughan 2005: 68) 

Sünergia kajastub ka, kui hinnata omandatava ettevõtte väärtust eraldi ning seejärel 

omandava ettevõtte koosseisu konsolideerituna. Ettevõtte koos ja eraldi hindamisel 

leitud väärtuste summa erinevus mõõdab sünergia rahalist suurust. (Ühinemised... 2011: 

127) 

Järgnevalt on välja toodud toimingud, mida tuleb ühinemisel teha ning mis võivad 

olenevalt ühinevate ühingute liikidest pisut varieeruda. Ülevaade on koostatud 

aktsiaseltside näitel – neile sätestab seadus kõige karmimad nõuded. (Ühinemised... 

2011: 66) 

1. Ettevalmistused ühinemislepingu sõlmimiseks  

2. Ühinemislepingu sõlmimine 

3. Loa taotlemine koondumiseks 

4. Ühinemisaruande koostamine 

5. Ühinemislepingu audiitorkontroll 

6. Äriregistri pidaja teavitamine ja teate avaldamine Ametlikes Teadaannetes 

7. Üldkoosoleku ettevalmistamine 

8. Üldkoosolek ja ühinemisotsus 

9. Töötajate teavitamine 

10. Toimingud Eesti Väärtpaberikeskuses 

11. Ühinemisavalduse esitamine äriregistrile 

12. Ühinemise kandmine äriregistrisse 

13. Võlausaldajate teavitamine 

14. Varade ümberregistreerimine 

Ettevõtete ühinemise tavapärane aeg on kuni pool aastat, mõningatel juhtudel ka üle 

aasta. Tehingu käigus võib ilmneda mitmeid takistusi, mis lükkavad tehingu toimumist 

edasi, mistõttu on väga oluline enne tehingut analüüsida kõiki tehinguga seotud tegureid 

ja teha vastavad ettevalmistused. 
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1.2. Ettevõtete ühinemise kajastamine raamatupidamises 

Uue ühingu loomisel peavad osanikud tegema sissemaksed, mille suurus nähakse ette 

ühingulepinguga. Sissemakse võib olla rahaline või mitterahaline. Mitterahaliseks 

sissemakseks võib olla ka ühingule teenuste osutamine, samuti vara ühingule 

üleandmine või ühingu kasutusse andmine. Mitterahalise sissemakse rahaline väärtus 

määratakse ühingulepinguga. Kui ühingulepinguga ei ole ette nähtud teisiti, loetakse, et 

vara anti ühingu omandisse, mitte kasutusse. (ÄS § 86) Mitterahalist sissemakset tuleb 

hinnata, et leida ta väärtus. Kui varem olid ettevõtetel kohustus lasta mitterahalist 

sissemakset hinnata tunnustatud eksperdil, siis alates 01.01.2011 kehtima hakanud 

Äriseadustiku muudatuste järgi võib osaühingute puhul hindamise läbi viia juhatus 

(Paatsi 2010). Aktsiaseltside puhul kontrollib mitterahalise sissemakse hindamist 

audiitor (ÄS § 249). 

Ühinemisel tuleb varade ja kohustuste ülekandmisel ja kajastamisel arvestada järgmiste 

mõistetega. Õiglane väärtus on summa, mille eest on võimalik vahetada vara või 

arveldada kohustust teadlike, huvitatud ja sõltumatute osapoolte vahelises tehingus. 

(RTJ 5 2013) Soetusmaksumus on vara omandamise või ehitamise ajal vara eest 

makstud raha või üleantud mitterahalise tasu õiglane väärtus. (RTJ 5 2013) 

Firma puhasmaksumus raamatupidamise järgi on bilansi varade suurus, millest on maha 

võetud võõrkapital. See on bilansiline maksumus, mis ei mõõda kompanii tegelikku 

hinda turul, sest see põhineb firma varade soetusmaksumusel. See maksumus väljendab 

harva seost organisatsiooni väärtuse või võimega midagi sisse tuua. Ka käibekapitali 

uurimine on vajalik, eriti selliste firmade ühinemisel, kus on tegemist peamiselt 

likviidsete varadega, nagu näiteks finantsasutused. (Raudsepp 1998: 108) 

Firmaväärtus on positiivne vahe omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud 

netovara õiglase väärtuse vahel. Omandamise kuupäeval kajastab omandaja oma 

konsolideeritud bilansis firmaväärtuse selle soetusmaksumuses immateriaalse varana. 

Äriühendusest tekkinud firmaväärtus peegeldab seda osa soetusmaksumusest, mis tasuti 

omandatud ettevõtte selliste varade eest, mida ei ole võimalik eristada ja eraldi arvele 

võtta. (RTJ 11 2013). Raamatupidamises on firmaväärtus konto, mida kasutatakse 
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näitamaks summat, mida peab maksma üle raamatupidamisväärtuse. Seda kasutatakse 

ainult immateriaalsete varade puhul.  Käsitlemisel on olulised kaks tegurit: firmaväärtus 

peab olema maha kantud hiljemalt 40 aasta jooksul ning firmaväärtust ei lubata 

kasutada maksude vähendamiseks. (Šorikova 2001: 41) Firmaväärtus on nüüdishind 

tulevase suurkasumi eest (Järve 1999: 210). Kui ettevõttel ei ole võimalik 

usaldusväärselt hinnata immateriaalse vara kasulikku eluiga, amortiseeritakse see vara 

kuni 10 aasta jooksul (RTJ 5 2013). 2013. aastal jõustusid raamatupidamise 

arvestuspõhimõtete muudatused, mis ühinemisi ja ülevõtmisi puudutavad enim sellega, 

et firmaväärtust hakatakse amortiseerima, seni rakendati amortiseerimise asemel igal 

bilansipäeval väärtuse teste (Eesti raamatupidamine 2013).  

Seega ei nõua uus RTJ 5 enam firmaväärtuse iga-aastast testimist. See ei tähenda, et 

firmaväärtuse testimist pole enam üldse nõutud. Firmaväärtusele kehtivad üldised 

materiaalse ja immateriaalse põhivara kajastamise reeglid. Need reeglid nõuavad, et 

vara kajastataks vastavalt sellele, kumb on madalam, soetusmaksumuses, millest on 

maha arvatud akumuleeritud kulum ja allahindlused, või kaetavas väärtuses. Vara 

kaetava väärtuse test tuleb läbi viia juhul, kui on ilmnenud asjaolud, mis viitavad 

sellele, et vara väärtus võib olla langenud. (Otsus-Carpenter 2012: 20) 

Immateriaalset põhivara (sh firmaväärtust) kajastatakse bilansis tema 

soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud 

väärtuse langusest tulenevad allahindlused (RTJ 5 2013). Materiaalse ja immateriaalse 

põhivara objektid hinnatakse alla nende kaetavale väärtusele juhul, kui varaobjekti 

kaetav väärtus on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest. Firmaväärtuse 

allahindamine on üks enamlevinud võtteid ettevõtete restruktureerimisel (Ott 2002). 

Vara võimaliku allahindluse vajaduse tuvastamiseks viiakse läbi vara väärtuse test, 

mille käigus leitakse vara kaetav väärtus. Igal bilansipäeval peab ettevõtte juhtkond 

kriitiliselt hindama, kas on märke, mis võiksid viidata varade väärtuse langusele. 

Sellisteks märkideks võivad muuhulgas olla järgmised asjaolud (RTJ 5 2013): 

a) vara turuväärtus on langenud oluliselt kiiremini, kui võiks eeldada, lähtudes aja 

möödumisest või vara normaalkasutusest; 
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b) üldine majanduskeskkond ja turusituatsioon on halvenenud, mistõttu on tõenäoline, 

et varast genereeritav tulu väheneb; 

c) turu intressimäärad on tõusnud, mistõttu varade kasutusväärtuse arvutamisel 

kasutatav diskontomäär on tõusnud ja vara kasutusväärtus langenud; 

d) ettevõtte netovara väärtus on suurem ettevõtte turuväärtusest; 

e) varade füüsiline seisund on järsult halvenenud; 

f) varast või varade grupist saadavad tulud on väiksemad planeeritust; 

g) ettevõte kavatseb lõpetada mõningaid tegevusvaldkondi või sulgeda mõningaid 

osakondi või müüa varasid planeeritust varem. 

Juhul kui esineb mõni eelnevalt kirjeldatud märkidest (või mõni muu varaobjekti 

väärtuse võimalikule langusele viitav asjaolu), viiakse läbi vara väärtuse test. Väärtuse 

test firmaväärtuse suhtes viiakse alati läbi koos raha genereeriva üksusega, mille juurde 

firmaväärtus kuulub. Väärtuse testi käigus leitakse vara kaetav väärtus, mis on suurem 

kahest järgmisest näitajast – vara õiglasest väärtusest (miinus müügikulutused) ja vara 

kasutusväärtusest. (RTJ 5 2013) Kui firmaväärtus on langenud, siis kantakse 

firmaväärtus maha, et kajastada väärtuse vähenemist. (Temte 2005: 480)  

Negatiivne firmaväärtus on negatiivne vahe omandatud osaluse soetusmaksumuse ja 

omandatud netovara õiglase väärtuse vahel. Negatiivne firmaväärtus tekib olukordades, 

kus omandatud osaluse soetusmaksumus on väiksem kui omandatud netovara õiglane 

väärtus. Sõltumatute osapoolte vahelistes tehingutes tekib sellist olukorda suhteliselt 

harva. Seetõttu tuleks enne negatiivse firmaväärtuse kajastamist omandava ettevõtte 

bilansis veenduda, et negatiivse firmaväärtuse tekkimine ei ole tingitud ühest 

alljärgnevast põhjusest (RTJ 11 2013): 

a) äriühendus toimus ühise kontrolli all olevate ettevõtete vahel, mistõttu ostuhind ei 

peegelda omandatud ettevõtte tegelikku väärtust. Sellises olukorras tuleb tavapärase 

ostumeetodi asemel rakendada korrigeeritud ostumeetodit; 

b) ostuanalüüsis on tehtud viga omandatud varade, kohustuste ja tingimuslike 

kohustuste õiglaste väärtuste mõõtmisel või on äriühenduse soetusmaksumus valesti 

määratud. Sellises olukorras tuleb esmalt korrigeerida ostuanalüüsi.  
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Raamatupidamismeetodid mõjutavad ettevõtete ühinemise perspektiive. Kui uues 

ettevõttes varalised ja omandisuhted ei muutu, siis toimub ainult bilansiline 

ühendamine, mida kutsutakse ka poolingmeetodiks. Kui tekivad uued omandisuhted, 

tuleb varasid ümberhinnata jooksva turuhinna alusel. Bilanssi uuendatakse näitamaks 

uut varade väärtust. Seda meetodit nimetatakse ostumeetodiks. (Šorikova 2001: 41) 

Poolingmeetodit rakendatakse ühekordselt – äriühendluse toimumise momendil – ning 

äriühendluse osapoolte finantsinformatsioon ühendatakse jäädavalt. Selle meetodi puhul 

eeldatakse, et aktsionäride/omanike rühmad vastastikku aktsepteerivad kaasnevaid riske 

ja hüvesi varade ühendamisel ja nõustuvad vahetama osalusi (Rezaee 2011: 315). 

Poolingmeetodi üldistatud põhimõtteks on, et ühinevate ettevõtete bilansid ja 

kasumiaruanded liidetakse. Vastavate bilansikirjete liitmisel kasutatakse väärtusi, mis 

neil bilansikirjetel olid ühinevates ettevõtetes enne ühinemist. Peale bilansikirjete 

liitmist elimineeritakse bilansist äriühendluse osapoolte vastastikused nõuded ja 

kohustused ning vastastikused aktsiainvesteeringud, kuna ettevõttel ei saa olla nõudeid 

iseendale ning samuti ei saa ettevõte investeerida iseenda aktsiatesse. Kasumiaruandest 

elimineeritakse osapoolte vahelistest tehingutest tekkinud tulud ja kulud. (Hazak 2013) 

Äriühendusi kajastatakse ostumeetodil, välja arvatud ühise kontrolli all olevate 

ettevõtete vahel toimuvad äriühendused, mida kajastatakse korrigeeritud ostumeetodil. 

Juhul kui äriühendus toimub ettevõtete vahel, mida kontrollib üks ja sama isik või üks ja 

sama rühm isikuid, ei pruugi äriühendus toimuda turutingimustel, mistõttu tavapärase 

ostumeetodi rakendamine ei pruugi objektiivselt peegeldada toimunud tehingu sisu. 

Ühise kontrolli all olevate ettevõtete vahel toimuvaid äriühendusi kajastatakse 

korrigeeritud ostumeetodil. (RTJ 11 2013) Kõigi nende ühinemiste ja omandamiste 

korral, kus peale ühinemist või omandamist jääb seni eraldi eksisteerinud ettevõtete 

asemel tegutsema üks ettevõte, on kohustuslik ostumeetodi rakendamine. 

Poolingmeetodi rakendamine on Eestis lubatud vaid nende ühinemiste ja omandamiste 

puhul, mis on seotud juba olemas olevate kontsernide ümberkujundamisega. (Hazak 

2013) 

Ostumeetodit rakendatakse sarnaselt poolingmeetodiga ühekordselt ning osapoolte 

finantsinformatsioon ühendatakse jäädavalt. Olenemata sellest, kas juriidiliselt on 
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tegemist omandamise või ühinemisega, käsitletakse ostumeetodi rakendamisel ühte 

äriühendluse osapoolt "ostjana" ning teist "ostetavana". Enamus juhtudel on "ostja" 

määramine lihtne – kui üks osapooltest omandab rohkem kui 50% äriühendluse järgse 

ettevõtte hääleõigusega aktsiatest, on see osapool "ostja". Ostumeetodi rakendamisel 

eeldatakse, et "ostja" ostab "ostetava" ettevõtte vara ja kohustused ehk netovara. 

Ostumeetodi rakendamisel hinnatakse "ostetava" ettevõtte varad ja kohustused 

äriühendluse toimumise hetke bilansis nende varade ja kohustuste reaalväärtuses. 

Üldistatult on reaalväärtuseks vastavate varade turuhind ning kohustuste tegelik summa. 

Sarnaselt poolingmeetodiga elimineeritakse osapoolte vastastikused nõuded ja 

kohustused ning vastastikused aktsiainvesteeringud. Kuna "ostja" võtab "ostetava" 

ettevõtte kõik varad ja kohustused endale üle, siis "ostja" ja "ostetava" kasumiaruandeid 

konsolideerida ei ole vaja. (Hazak 2013) 

Ostumeetodi rakendamine hõlmab järgmisi samme (RTJ 11 2013): 

1) omandaja ja omandamise kuupäeva määramine; 

2) äriühenduse soetusmaksumuse määramine;  

3) soetusmaksumuse jagamine omandatud varade, kohustuste ja tingimuslike 

kohustuste (ehk omandatud netovara) õiglastele väärtustele omandamiskuupäeva 

seisuga. 

Ostumeetodi rakendamist iseloomustab järgmine valem: 

(1) Omandatud osaluse soetusmaksumus - omandatud netovara õiglane väärtus = 

firmaväärtus 

Omandatud osaluse soetusmaksumuseks loetakse omandamisel makstava tasu (s.o 

omandamise eesmärgil üleantava vara, võetud kohustuse ja omandaja poolt emiteeritud 

omakapitaliinstrumentide) õiglast väärtust ning omandamisega otseselt seotud 

väljaminekuid. (RTJ 11 2013) 

Korrigeeritud ostumeetodi rakendamisel kajastatakse omandatud ettevõtte või äriüksuse 

varasid ja kohustusi omandava ettevõtte bilansis nende bilansilises väärtuses (st nagu 

omandatud varad ja kohustused olid kajastatud omandatud ettevõtte bilansis). Vahet 
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omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud netovara bilansilise väärtuse vahel 

kajastatakse omandava ettevõtte omakapitali vähenemise või suurenemisena. 

Korrigeeritud ostumeetodi rakendamist iseloomustab järgmine valem (RTJ 11 2013): 

(2) Omandatud osaluse soetusmaksumus - omandatud netovara bilansiline väärtus = 

Omakapitali vähenemine või suurenemine 

Korrigeeritud ostumeetodit rakendatakse ühise kontrolli all olevate ettevõtete vahel 

toimuvate äriühenduste kajastamisel konsolideeritud aruannetes. Selliste äriühenduste 

puhul ei pruugi äriühendus toimuda turutingimustel, mistõttu tavapärase ostumeetodi 

rakendamine võib moonutada toimunud tehingu sisu. Nii näiteks ei pruugi ühise 

kontrolli all olevate ettevõtete vahelistes tehingutes ostuhind kajastada omandatud 

ettevõtte tegelikku väärtust. Sellest tulenevalt ei oma tavapärast sisu ka firmaväärtus ega 

negatiivne firmaväärtus. (RTJ 11 2013) 

Korrigeeritud ostumeetod lähtub seisukohast, et ühise kontrolli all olevate ettevõtete 

vahel toimuvate äriühenduste puhul kajastab vahe omandatud osaluse soetusmaksumuse 

ja omandatud netovara bilansilise väärtuse vahel sisuliselt kontrolliva omaniku 

täiendavat sissemakset omandava ettevõtte omakapitali (kui soetusmaksumus on 

väiksem) või väljamakset omandava ettevõtte omakapitalist (kui soetusmaksumus on 

suurem). (RTJ 11 2013) 

Korrigeeritud ostumeetodi rakendamine sarnaneb tavalise ostumeetodiga, välja arvatud 

alljärgnevad asjaolud (RTJ 11 2013): 

a) omandatud ettevõtte varasid, kohustusi ja tingimuslikke kohustusi ei hinnata 

ostuanalüüsis ümber nende õiglastele väärtustele, vaid neid võetakse omandava 

ettevõtte bilansis arvele nende bilansilistes väärtustes; 

b) vahet omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud netovara bilansilise 

väärtuse vahel ei kajastata positiivse ega negatiivse firmaväärtusena, vaid seda 

kajastatakse omandava ettevõtte omakapitali vähenemise või suurenemisena. 
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Lisaks eksisteerib ka soetusmaksumuse meetod, kapitaliosaluse meetod ja õiglase 

väärtuse meetod, mida kasutatakse teatud olukordades, kuid mis kontsernisiseste 

ühinemiste puhul leiavad vähem kasutamist. 

1.3. Ettevõtte väärtuse hindamine 

Ettevõtte väärtuse hindamine on ühinemiste ja ülevõtmiste väga oluline, et hinnata 

tehingust tõusvat tulu. Samuti on see oluline selliste ühinemiste puhul, kus on vajalik 

määrata osaliste osalused ühinenud ettevõttes. 

Ühe ettevõtte omandamine teise poolt on majanduslikult põhjendatud ainult siis, kui see 

suurendab ettevõtte väärtust (Šorikova 2001: 40). Ettevõtte väärtuse  hindamiseks on 

erinevaid meetodeid, neist peamised ja enim kasutatavad on (Sherman, Hart 2005: 134): 

 relatiivsed meetodid, 

 varadel põhinevad meetodid, 

 diskonteeritud rahavoogudel põninevad meetodid. 

Esimese meetodi puhul vaadeldakse hinnatava ettevõttega sarnast ettevõtet ja selle abil 

leitakse ka hinnatava ettevõtte väärtus. Varadel põhinevad meetodid on asjakohased 

ettevõtetele, kellel on suures väärtuses põhivara ja see hõlmab hinnatavate varade 

väärtuse leidmist, et määrata ettevõtte väärtus tervikuna. Enamik ettevõtte väärtuse 

hindamise meetodeid ei käsitle ettevõtte füüsilisi varasid ettevõtte väärtuse osana, vaid 

kõigest vahendina väärtuse loomiseks (Ühinemised... 2011: 129). Viimase meetodi 

puhul jälgitakse rahavooge, mida ettevõte oma tegevuse käigus kõige tõenäolisemalt 

tulevatel aastatel tekitab, ja diskonteeritakse tulevased rahavood nüüdisväärtuseks. 

Ükski eelnevatest meetoditest ei taga tulemust, milles ei võiks kahelda. Ettevõtte 

väärtus on suuresti sõltuv ka tehingu eesmärkidest ning ajastusest. (Sherman, Hart 2005: 

135) Ettevõtte väärtuse hindamise tulemus on subjektiivne ning hindajast sõltuv. 

Erinevad tulemused võivad olla tingitud (Ühinemised... 2011: 126): 

1) erinevate hindamismeetodite kasutamisest, 

2) samade meetodite erinevate eeldustega rakendamisest. 
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Kuna erinevad lähenemised ja meetodid ettevõtte väärtuse hindamisele annavad 

tihtipeale erinevaid tulemusi, siis on oluline eristada meetodeid ja saada aru, millal neid 

eelistada. Ettevõtte väärtuse hindamise meetodid saab jaotada kaheks erinevaks 

lähenemiseks: sisene ja väline lähenemine. Sisemise lähenemise puhul määratakse firma 

väärtus täpse puhasrahavoogude analüüsi abil, mida firma oma tegevuse läbi 

prognooside kohaselt tulevikus loob. Välise lähenemise puhul ei lahata ettevõtte 

rahavoogusid, vaid väärtust hinnatakse mõne muu sama valdkonna ettevõtte põhjal, 

mille väärtus on teada, ehk siis väärtus arvutatakse analoogiliselt. (Pereiro 2002: 48) 

Kõige levinum ettevõtte väärtuse hindamise meetod on diskonteeritud vabade 

rahavoogude analüüs ehk DFC meetod. See meetod on kujunenud rahvusvaheliseks 

standardiks (Ühinemised... 2011: 130). Seda hinnatakse parimaks, sest ta võtab arvesse 

kõik rahavood, võimalikud raha väljavood ja ettevõtte varade väärtuse. Lisaks 

arvestatakse nüüdispuhasväärtuse leidmisel laenukulu, omakapitali hinna, kapitali 

struktuuri ja riskidega. (Gupta 2010: 115) Diskonteeritud rahavoogude meetodi kohaselt 

on ettevõtte väärtus tema poolt tulevikus finantseerijatele (sh omanikele) teenitud 

rahavoo nüüdisväärtus (Ühinemised... 2011: 130).  

DFC meetodi esimene samm on prognooside koostamine ettevõtte finantsaruannete 

põhjal. Võtmeelemendid põhjendatud finantsprognoosidele on põhjalikud teadmised 

ettevõttest ja selle tegevusest, ajaloolistest finantsnäitajatest, oletused ettevõtte ja 

tööstusharu kasvutempo suhtes. Lisaks on oluline määrata mõistlik prognoosiperiood, 

mis sõltuvalt tegevusharust ja ettevõtte elutsükli faasist võib ulatuda viie kuni kümne 

aastani. (Sherman, Hart 2005: 138) Kõige olulisem on prognoosiperioodi pikkuse 

määramisel jälgida, et ettevõte oleks hiljemalt selle lõpuks jõudnud stabiilse kasvu faasi, 

kus tegevustulemused enam oluliselt ei varieeru (Ühinemised... 2011: 132). 

Järgmiseks sammuks on ettevõtte tulevaste vabade rahavoogude prognoosimine. 

Vabadel rahavoogudel on mitmeid definitsioone, kuid peamiselt mõistetakse seda kui 

raha, mis jääb alles peale kõiki kulutusi (sh müüdud kaupade kulu, tegevuskulud, 

intressi- ja maksukulu ja kapitalikulud); see on firma tegevuse käigus loodud raha, mis 

ei ole vajalik tegevuse jätkamiseks ja sellest tulenevalt saab selle raha tagastada 

aktsionäridele, ilma et see kahjustaks ettevõtte toimimist tulevikus. (Sherman, Hart 
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2005: 138) Vaba rahavoog ettevõttesse (ingl free cash flow to the firm, FCFF) on 

ettevõtte äritegevuse käigus tekkiv maksujärgne rahavoog, millest on lahutatud 

põhivarasse ja käibekapitali investeeritud summad. Sisuliselt on tegemist rahavooga, 

mida ettevõte saab kasutada oma finantseerijatele (omanikele ja võlausaldajatele) 

tasumiseks kas dividendide, laenude tagasimaksete või intressimaksete näol. 

(Ühinemised... 2011: 133) 

Peale vabade rahavoogude prognoosimist määratud perioodiks, tuleb määrata 

terminaalväärtus, mis on peale prognoosiperioodi tekkiva rahavoo nüüdisväärtus. 

Terminaalväärtus peab olema kooskõlas nii tööstusharu kasvumäära kui ka 

inflatsiooniprognoosiga. Kaks peamist meetodit terminaalväärtuse leidmiseks on 

(Sherman, Hart 2005: 138): 

1) perpetuiteetne kasv, mis eeldab, et ettevõtte vabad rahavood kasvavad lõputult 

etteantud määral; 

2) võrdlused sarnase ettevõtte või tehinguga. 

Terminaalväärtuse ehk lõppväärtuse prognoosimisel kasutatakse lihtsustatud eeldusi, 

sest nii kauget tulevikku täpselt ennustada ei ole võimalik. Terminaalväärtus 

diskonteeritakse omakorda tänasesse päeva ja liidetakse prognoosiperioodi rahavoo 

nüüdisväärtuse summale, misjärel leitaksegi ettevõtte väärtus. (Ühinemised... 2011: 

137) 

(3)  Terminaalväärtus = Cn * 
     

     
, kus 

 Cn – esialgne rahavoog (prognoosiperioodi viimase aasta rahavoog) 

 g – rahavoo kesmine aastane kasvutempo pärast prognoosiperioodi lõppu, 

 k – kapitali hind (diskontomäär). 

Kõige olulisem mõiste DFC meetodi juures on diskontomäär. Kuna tulevased vabad 

rahavood tekivad tulevikus ja ettevõtte väärtust leitakse olevikus, on vaja kohandada 

tulevased laekumised tänasesse raha väärtusesse. Diskontomäär kujutab endast ideed, et 

raha on täna rohkem väärt kui tulevikus. Raha ajaväärtust kasutatakse sobiva 
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diskontomäära leidmiseks tulevastele vabadele rahavoogudele ja terminaalväärtusele. 

(Sherman, Hart 2005: 138) 

Meetodil on ka omad puudused. DFC meetodi kasutamine on keeruline, sest vaja on 

tulevaste perioodide rahavooge, mis põhinevad vaid eeldustel. Vajaliku informatsiooni 

puudumisel või puudulikkusel võib ka leitud ettevõtte väärtus olla liialt ebatäpne. 

(Gupta 2010: 116) 

Väärtuse hindamine on reeglina aluseks kõikidele olulisematele strateegilistele otsustele 

ning tehingutele, millest üks on ühinemine, kuid ettevõtte lõpliku väärtuse kujunemisel 

mängivad rolli paljud tegurid alates majanduskeskkonnast ja juhtkonnast ning lõpetades 

ettevõtte bilansiliste ja mittebilansiliste kirjetega. Väärtuse hindamine annab vaid teatud 

objektiivse pildi ettevõtte (varade) väärtusest, kuid tegelikkuses on ettevõtte väärtus see, 

mida ostja on nõus maksma. 

1.4. Ühinemiste finantsiline analüüs 

1.4.1. Efektiivsuse analüüs 

Ettevõtete ühinemise käigus tekib ühinevatest ettevõtetest uus majandusüksus, kelle 

tulemused hakkavad eduka ühinemise korral paranema või mitteeduka ühinemise korral 

langema. Et analüüsida majandusnäitajate muutust ja ettevõtte finantsseisundit enne ja 

peale ühinemist, on mõistlik kasutada suhtarvuanalüüsi metoodikat. Esimesena leiavad 

kajastamist varade kasutamise efektiivsuse suhtarvud. Ettevõte investeerib 

võlausaldajate ja aktsionäride raha erinevatesse varadesse, et tekitada müüki ja kasumit. 

Mida paremini juhitakse vara, seda rohkem on müüki ja seda kõrgem on kasum. 

Efektiivuse suhtarvud peegeldavad varade haldamist ja nende kasutamise tõhusust. 

Mida kiiremini pöörata varad müügiks, seda enam saavutatakse kasumit. Efektiivsuse 

suhtarvud toovad välja suhte müügi ja varade vahel. Efektiivuse analüüsi viiakse läbi, et 

hinnata, kui tõhusalt ettevõte haldab ja kasutab oma varasid. (Ramagopal 2009: 207) 

Varasid kasutatakse, et genereerida müüki. Kui ettevõte haldab varasid efektiivselt, siis 

toimub rohkem müüki ja seega saadakse ka rohkem kasumit. Seda suhtarvu tuleb 

tõlgendada ettevaatlikult. Vaatleme kahte ettevõtet: ettevõte, millel on vanem ja 
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amortiseerunud madala raamatupidamisväärtusega põhivara, võib näiliselt tekitada 

rohkem käivet võrreldes ettevõttega, kus on põhivara ostetud hiljuti. Vana põhivaraga 

ettevõte tekitab eksliku mulje suurest käibest, ilma et müük tegelikult paranenud oleks. 

(Ramagopal 2009: 211) 

Varade käibevälde näitab keskmist varade käibimist päevades (Kõomägi 2006: 114). 

Seda on võimalik leida järgmiselt: 

(4) Varade käibevälde =  
         

         
     

Põhivarade käibevälde näitab keskmist põhivarade käibimist päevades (Kõomägi 2006: 

115). See näitab, kui efektiivselt kasutab ettevõte oma investeeringuid põhivarasse nagu 

masinad ja seadmed, maa ja hooned (Arora 2009: 4.14). See on leitav järgnevalt: 

(5) Põhivarade käibevälde = 
                    

         
     

Kõrge kordaja näitab põhivara efektiivset kasutamist müügi genereerimisel ja madal 

kordaja võib märku anda sellest, et ettevõttel on ülemääraseid investeeringuid 

põhivarasse (Arora 2009: 4.14).  

Debitoorse võlgnevuse käibesagedus näitab seost krediidimüügi ja võlgnike vahel. See 

näitab määra, mil ettevõte suudab ostjate nõuetest genereerida raha. See leitakse 

järgnevalt (Arora 2009: 4.13): 

(6) Debitoorse võlgnevuse käibesagedus = 
         

                    
 

Debitoorse võlgnevuse hulgast arvatakse maha ebatõenäoliselt laekuvad arved. Lisaks 

tuleks välja jätta ka sellised nõuded, mis ei ole seotud ettevõtte tavapärase tegevusega, 

nt põhivara müügi eest tekkinud nõuded. Seda suhtarvu täiendatakse tavaliselt ka 

debitoorse võlgnevuse käibevältega, mis on leitav jagades päevade arvu aastas 

(lihtsustatult 360) debitoorse võlgnevuse käibesagedusega. Suhtarvude olulisus seisneb 

selles, et deebitorid on üks olulisim rühm käibevarade hulgas ja see suhtarv näitab, 

mitme päeva müügi eest laekuv raha on võlgnike poolt kinni. Debitoorse võlgnevuse 

käibesagedus näitab nõuete laekumise kiirust. (Arora 2009: 4.13) Ka näitab see suhtarv 
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võlgade sissenõudmise tõhusust (Ramagopal 2009: 210). Kõrgem kordaja näitab, et 

nõuded laekuvad kiiremini. Muutused suhtarvus viitavad muutustele ettevõtte 

krediidipoliitikas. (Arora 2009: 4.13) 

Kreditoorse võlgnevuse käibevälte leidmine annab välisele vaatlejale hea tähise 

otsustamaks ettevõtte võime üle oma arveid tähtaegselt tasuda. Kui see periood on 

ebatavaliselt pikk, on see tõenäoliselt märgiks, et ettevõttel ei ole oma arvete tasumiseks 

piisavalt raha ja ta võib lühikese ajaga maksejõuetuks osutuda. Perioodi lühidus näitab 

vastupidiselt, et ettevõte kas kasutab varase maksmise soodustusi või tasub lihtsalt oma 

arveid varem, kui seda peaks tegema. (Bragg 2005: 101) See suhtarv on leitav 

järgnevalt: 

(7) Kreditoorse võlgnevuse käibevälde = 
                     

                   
     

Efektiivsuse kasutamise suhtarvud näitavad, kui efektiivselt on ettevõte kasutanud oma 

varasi käibe genereerimisel ning see metoodika on hea võimalus analüüsimaks varade 

kasutamise efektiivsuse muutumist ühinemise käigus. 

1.4.2. Likviidsuse ja maksevõime analüüs 

Likviidsus tähendab ettevõtte võimet täita oma kohustused. Likviidsussuhtarvudega 

püütakse leida seos lühiajaliste kohustuste ja käibevara vahel. Need annavad vastuse 

küsimusele, kas ettevõte on suuteline täitma oma kohustused, kui need muutuvad 

sissenõutavaks. Ettevõtte suutmatus oma kohustusi täita tänu madalale likviidsusele 

toob kaasa halva krediidireitingu, võlausaldajate usalduse kaotuse ja isegi kohtuasju. 

(Arora 2009: 4.3) Järgnevalt on esitatud kolm likviidsussuhtarvu.  

Lühiajaliste võlgnevuste kattekordaja on kõige enam kasutatav suhtarv lühiajalise 

finantsanalüüsi koostamisel. See on leitav järgnevalt: 

(8) Lühiajaliste võlgnevuste kattekordaja = 
         

                       
 

Suhtarv annab hea ülevaate ettevõtte lühiajalisest finantspositsioonist ja –poliitikast. See 

kajastab ettevõtte võimet katta lühiajalised nõuded. Kõrge suhtarv viitab ettevõtte 
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likviidusele ja võimele tasuda lühiajalised nõuded. Samas madal suhtarv näitab, et 

ettevõttel on raskusi arvete tasumisega. Rahuldavaks peetakse suhet 2:1, st käibevara 

peaks lühiajalised kohustused ületama kahekordselt. Suhe 1:1 tähendab, et kogu 

käibevara kulub lühiajaliste kohustuse täitmiseks ning ootamatute kulutuste jaoks ei 

jätku raha. Seega peaks suhtarv olema alati üle 1. Ka väga suur suhtarv ei ole 

soovitatav, sest viitab käibevara asjatule hoidmisele, mis ei ole märk tõhusast 

finantsjuhtimisest. (Arora 2009: 4.3) Suhe 1.33:1 on miinimum, mida pangad peavad 

aktsepteeritavaks, et finantseerida ettevõtte käibekapitali, kuid seda otsust ei tehta vaid 

arvude põhjal. Vaadelda tuleb ka varade sisu ja kvaliteeti, et hinnata suhtarvu 

adekvaatselt. (Ramagopal 2009: 198)  

Raha on kõige likviidsem vara. Kuigi nõuded ja laekumata arved on üldiselt paremini 

realiseeritavad kui varud, võib siiski tekkida kahtlusi nende realiseerimise osas, eriti 

õigeks ajaks. Seega ei käsitleta neid selliselt, et nendega saab kohe tasuda arveid ja teha 

makseid. (Ramagopal 2009: 202) Kiire maksevalmiduse kordaja näitab, millise osa 

lühiajalistest kohustustest on ettevõte võimeline kohe tasuma ning selle leidmiseks 

arvatakse välja deebitoride nõuded ja varud. 

(9) Kiire maksevalmiduse kordaja = 
                            

                       
 

Mida kõrgem on suhtarv, seda suurem on raha likviidsus. Aga ka madal suhe ei ole 

probleem, sest ettevõtted saavad laenata raha pangalt lühiajaliste nõuete jaoks. (Arora 

2009: 4.5) Aktsepteeritavaks peetakse suhet 1:2. See tähendab, et 1 likviidne vara on 

piisav, et maksta 2 lühiajalist kohustust, sest ei eeldata, et kõik kreeditorid nõuavad raha 

korraga ning on arvestatud, et raha realiseeritakse ka nõuete ja varude pealt. 

(Ramagopal 2009: 202) 

Võlakordaja näitab, kui suurt osa varadest finantseeritakse kohustuste ehk laenatud 

vahenditega. Ülejäänud osa varadest finantseerivad osanikud oma kapitaliga. 

(10) Võlakordaja = 
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Madal suhe tähendab madalat riski laenuandjatele. Kõrge suhe on ohuks ettevõtte 

maksevõimele. Madal näitaja aga võib viidata sellele, et ettevõte ei kasuta võimalusi 

tootlikkuse parandamiseks. Osanike seisukohalt ei ole kumbki suhe soovitav. Vaja on 

leida tasakaalustatud suhe võla ja omakapitali vahel, et rahuldada nii võlausaldajate, 

osanike kui ka ettevõtte huve tervikuna. (Ramagopal 2009: 206) 

1.4.3. Rentaabluse analüüs 

Ettevõtet peetakse investorite poolt efektiivseks, kui see suudab genereerida vajaliku 

kasumi, kasutades selleks minimaalset varade mahtu. See väldib investorite jaoks ka 

vajadust paigutada ettevõttesse rohkem raha ning võimaldab majandusüksusel suunata 

üleliigse raha investeeringutena uutesse ettevõtmistesse. Järelikult loetakse kaasatud 

varadelt saadava kasumi näitajat ettevõtte üleüldise tegevusefektiivsuse taseme 

määramisel otsustavaks. Suhtarv leitakse jagades puhaskasum varade 

kogumaksumusega. (Bragg 2005: 105) 

(11) Varade rentaablus = 
          

         
 

Kasumimarginaal on üldine vahend mõõtmaks ettevõtte võimet muuta iga rahaühik 

müüki kasumiks. See näitab, kui tõhusalt ettevõtet juhitakse. Kõrge kasumimarginaaliga 

ettevõttel on suurem soodumus jääda ellu tootmiskulude kasvades ja müügihindade 

langemisel. Kui kasumimarginaal on madal, on ettevõttel aga raskusi nende tingimuste 

üleelamisega. (Arora 2009: 4.19) 

(12) Kasumimarginaal = 
          

         
 

Omakapitali rentaablus näitab, kui hästi ettevõte on kasutanud omanike ressursse. 

Teenida rahuldavat tulu on ettevõtte kõige soovituim eesmärk. See suhtarv on juhtkonna 

jaoks huvipakkuvam, sest nende kohustuseks on maksimeerida omanike rikkust. 

(Ramagopal 2009: 217) 

(13) Omakapitali rentaablus = 
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Seda suhtarvu kasutatakse kasumi määramiseks, mida investorid saavad oma 

ettevõttesse tehtud investeeringutelt. Näitaja võib olla eksitav, kuna juhtkond, kes on 

innukas suurendama ettevõtte omakapitali rentaablust, võib seda teha lihtsalt uue laenu 

võtmisega ning nende vahendite kasutamisega aktsiate tagasiostmiseks. Kuigi 

omakapitali summat on sel viisil vähendatud, muutes suhtarvu soodsamaks, tähendab 

see ühtlasi, et ettevõttel on kohustus laen ja sellega seotud intress tagasi maksta. (Bragg 

2005: 107) 
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2. AS ÜHINENUD AJALEHED ÜHINEMISE ANALÜÜS 

2.1. AS Ühinenud Ajalehed tutvustus 

AS Ühinenud Ajalehed on Eesti suurim kohaliku meedia ettevõte, millest 66% kuulub 

AS-ile Eesti Meedia ja 34% OÜ-le Pressinvest. ÜA põhitegevuseks on viie 

maakonnaajalehe – Pärnu Postimees, Sakala, Virumaa Teataja, Järva Teataja ja 

Valgamaalane – väljaandmine. Lisaks kirjastavad nad eakatele mõeldud tasuta ajakirja 

60+ ja tarbijaajakirja Osuti, koolilõpetajatele suunatud maakondlikke kogumikke 

Koolilõpp, tasuta ajalehti Pärnu Börs ja 1leht ning teostavad üksikuid 

kirjastusprojektide, kus sisu toodab tellija. ÜA väljaanded on Pärnu, Viljandi, Lääne-

Viru, Järva ja Valga maakondades turuliidrid. Viie maakonnalehe lugejaskonna suurus 

kokku on 129 000, kogutiraaž on 35 600. (AS Ühinenud Ajalehed 2012) 

ÜA lähtub oma tegevuses järgmistest põhimõtetest (AS Ühinenud Ajalehed 2012): 

 Missioon: Teha parimat kohalikku ajakirjandust Eestis. 

 Visioon: Olla kogukonna arvamusliider. 

 Eesmärk: Olla lugejatele ja reklaamitellijatele esimene eelistus. 

AS-i Ühinenud Ajalehed tugevad küljed on juhatuse hinnangul järgnevad (AS ÜA 

konsolideerimisgrupi... 2010): 

 ÜA-le kuuluvad Eesti ajakirjanduse kõige vanemad ja väärikamad kaubamärgid 

Pärnu Postimees ja Sakala; 

 ÜA maakonnalehed ja nende põhjal töötavad uudisteportaalid on piirkonna kindlad 

turuliidrid; 

 kujunev tasakaal paberlehe ja veebi vahel, sh paberlehe tasuline versioon Internetis 

ehk ajaleht+toode; 
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 ÜA kohalikud uudisteportaalid on integreeritud postimees.ee uudisruumi ning 

omavad üle-eestilist lugejaskonda; 

 viie maakonnalehe, kahe tasuta lehe, viie veebiportaali koordineeritud ja 

maakondlikke piire ületav müügitegevus; 

 ÜA kasutab standardiseeritud lahendusi majandusarvestuses, tellimuste 

vastuvõtmises ja andmebaaside haldamises, reklaami ja kuulutuste vastuvõtmises ja 

haldamises, mis haakuvad koostööpartnerite poolt kasutatavate lahendustega; 

 tugevad koostöölepingud (Kroonpress, Postimees, Postimees Online, Eesti Post, 

Express Post); 

 ettevõte on hästi kapitaliseeritud, selle laenukoormus on väike, makseraskused 

puuduvad ning tagatud on tugev finantskontroll; 

 mugav töökeskkond ja tipptasemel töövahendid; 

 kogenud ja tulemusele orienteeritud juhtkond; 

 ettevõte kuulub Eesti suurimasse meediakontserni Eesti Meedia; 

 esindatus Eesti Ajalehtede Liidus ja selle nõukogus (kaks liiget). 

AS-ist Ühinenud Ajalehed on peale ühinemist saanud Eesti suurim kohaliku meedia 

ettevõte, mille peamised majandusnäitajad on võrreldavad üle-eestiliste ajalehtede 

omadega. ÜA viie ajalehe reklaami kogukäive oli 2010. aastal 34,96 miljonit krooni, 

mis on näiteks suurem kui Eesti Päevalehel, Õhtulehel ja Äripäeval, jäädes alla vaid 

Postimehele ning AS-i Eesti Ajalehed väljaannete Eesti Ekspress ja Maaleht 

kogukäibele. (AS ÜA konsolideerimisgrupi... 2010) 

AS Ühinenud Ajalehed kuulub 66% ulatuses kontsern AS Eesti Meediale, mis on 

Baltikumi suurim meediakontsern. Kontserni ettevõtete hulka kuuluvad veel ka AS 

Expresspost, AS Postimees, OÜ Scanpix Baltics, OÜ Soov Kirjastus, OÜ 

Meediasüsteemid, AS SL Õhtuleht, AS Ajakirjade Kirjastus. Elektroonilistest kanalitest 

kuuluvad kontserni Kanal 2 ja Trio Grupp. Eesti suurim trükikoda Kroonpress on 

samuti kontserni osa. Kontserni struktuur on kajastatud joonisel 2. 
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Joonis 2. Eesti Meedia kontserni struktuur (Allikas: Eesti Meedia 2013) 

Ettevõttes töötab 139 inimest. ÜA tegeleb ka tootearendusega. Alustati üleminekut 

paketipõhisele tellimisele, mille kohaselt saab tellija 2013. aastal lisaks paberlehele ka 

täieliku ligipääsu digilehele arvutis, tahvelarvutis ja nutitelefonis, mis juhulugeja jaoks 

on suletud. 2013. aasta peamine areng seisneb nn digipöörde läbiviimises, mille 

eesmärgiks on tellijatele lisaväärtuse loomises ja veebikeskkonnast teenitava tulu 

suurendamises. Pikemas perspektiivis peab digipööre peatama tellijate arvu languse ja 

looma aluse ÜA uuele majandusmudelile. 

2.2. Ühinemisprotsess 

AS Ühinenud Ajalehed loodi 2008. aastal AS Eesti Meedia ja OÜ Pressinvest poolt. 

Osalused on vastavalt 66% ja 34%. 21.04.2009 tegid AS Eesti Meedia ja OÜ 

Pressinvest mitterahalise sissemakse AS-i Ühinenud Ajalehed omakapitali, mille käigus 

sai AS Ühinenud Ajalahed 100%-lise osaluse omanikuks ettevõtetes OÜ Pärnu 
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Postimees, OÜ Sakala Kirjastus, OÜ Virumaa Teataja, OÜ Järva Teataja ning OÜ 

Valgamaalase Kirjastus (vt joonis 3). Mitterahalise sissemakse ehk osaühingute osaluste 

hindamisel kasutati soetatavate ettevõtete bilansse seisuga 31.03.2009 ning siis läks üle 

ka tegelik kontroll osapoolte vahelise kokkuleppe alusel. 

 

Joonis 3. AS Ühinenud Ajalehed moodustumine (autori koostatud) 

2010. aastal oli AS Ühinenud Ajalehed maakonnalehti väljaandvate osaühingute 

ainuomanik. 08.11.2010 sõlmisid OÜ Sakala Kirjastus, OÜ Virumaa Teataja, OÜ Järva 

Teataja, OÜ Pärnu Postimees ja OÜ Valgamaalase Kirjastus ning AS Ühinenud 

Ajalehed äriühingute ühinemislepingu. Selle kohaselt ühinevad nimetatud äriühingud 

ühendava ühinguga, milleks on AS Ühinenud Ajalehed. Toimus ühinemine liitumise 

teel, st äriühingud ühinesid olemasolevasse ühinemise käigus allesjäävasse ühingusse. 

Kokku liitus omavahel kuus ettevõtet. Samuti oli tegu kontsernisisese ühinemisega. 

Lepingu kohaselt lõpetasid ühendatavad äriühingud likvideerimismenetluseta. Vastavalt 

ühinemislepingule andsid ühendatavad ühingud oma vara tervikuna üle ühendavale 

ühingule, ühendatavate ühingute osad kaotasid kehtivuse. Ühinemise bilansipäev on 1. 

jaanuar 2011. Tulenevalt sellest, et kõikide ühendatavate ühingute osad kuulusid 
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ühendavale ühingule ehk AS-le Ühinenud Ajalehed, ei koostatud ühinemisaruannet ning 

ühinemislepingut ei kontrollinud audiitor. (AS ÜA konsolideerimisgrupi... 2010) 

Ühisettevõtte kujunemisest annab ülevaate ka alljärgnev joonis 4. 

 

Joonis 4. AS Ühinenud Ajalehed ühisettevõtte kujunemine (autori koostatud) 

10. detsembril 2010 kiideti ainuomaniku otsusega ühinemisleping heaks. Samal päeval 

kiideti ühinemine heaks ka AS-i Ühinenud Ajalehed aktsionäride otsusega. Vastavalt 

08.11.2010 sõlmitud ühinemislepingule ja 10.12.2010 vastu võetud ühinemisotsusele 

ühinesid maakonnalehti väljaandvad osaühingud 01.01.2011 AS-iga Ühinenud Ajalehed 

(ühendav ühing). Ühinemislepingu kohaselt on AS Ühinenud Ajalehed ühinevate 

osaühingute õigusjärglane.  

2.3. Rahavoogude ja kasumiaruande analüüs 

Autor viib esiteks läbi rahavoogude analüüsi. Rahavoogude analüüs on vajalik, sest 

rahavoogude aruanne võimaldab ainukesena näidata ettevõtte võimet tasuda oma 

kohustusi kindlatel, bilansi koostamisest erineval ajal. Rahavoogude aruande abil on 

võimalik uurida ettevõtte maksevõime  või -võimetuse hetkeseisu. Samuti tuleb 

rahavoogude analüüsimine kasuks ettevõtte väärtuse hindamisel, sest võimaldab 

2008 - AS Ühinenud Ajalehed 
loomine 

21.04.2009 - mitterahaline 
sissemakse AS ÜA omakapitali, 

ÜA sai 100%-lised osalused 

08.11.2010 - ühinemisleping 

10.12.2010 - ühinemisotsus 

01.01.2011 - ühinemine 
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eelnevalt saada ülevaate rahavoogude liikumisest. Rahavood on kantud alljärgnevale 

joonisele 5. 2010. aasta tulemuse leidmisel on võetud arvesse viie ühineja rahavood 

eraldi, millest autor leidis keskmised rahavood parema võrdlusmomendi tekitamiseks. 

 

Joonis 5. AS Ühinenud Ajalehed rahavoogude liikumine enne ja peale ühinemist (autori 

koostatud) 

Jooniselt on näha rahavoogude muutused aastate lõikes, enne ühinemist aastal 2010 ja 

peale ühinemist aastatel 2011-2012. Rahavood äritegevusest on olnud igal aastal 

positiivsed. Kuigi AS Ühinenud Ajalehed kasumiaruanne näitab 2012. aastal kahjumit, 

sest firmaväärtus kanti täies ulatuses aruandeperioodi kuludesse, ei mõjuta see 

rahavooge. Firmaväärtuse mahakandmine on vaid raamatupidamislik tehing. 2011. 

aastal ehk esimesel aastal peale ühinemist on märgatavalt suurenenud äritegevuse 

rahavood. Võib järeldada, et ühinemine on ettevõtetele positiivselt mõjunud. Jooniselt 

nähtub, et investeerimistegevuse rahavood on igal aastal negatiivsed, see tähendab, et 

ettevõte on pidevalt teinud investeeringuid põhivarasse, et parandada ettevõtte tulemusi 

ja töö kvaliteeti. Investeeringuteks on olnud uued arvutid, fototehnika, mööbel, 

sõiduvahendid. 

Rahavood finantseerimistegevusest on samuti igal aastal negatiivsed. Selle 

moodustavad peamiselt saadud laenude tagasimaksed ja makstud dividendid. On näha, 
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et ettevõte ei vaja täiendavat finantseerimist. Kahjuks on netorahavoog igal aastal 

negatiivne, mis tähendab, et ettevõttel on raskusi positiivsete rahavoogude 

genereerimisega ning see olukord on halvenenud peale ühinemist. 

Järgnevalt uurib autor, kas ja kuidas on ühinemine ettevõtte majandustulemit ja –

näitajaid mõjutanud. Esimesena uurib autor ettevõtte kulude ja tulude osatähtsuste 

jaotust ettevõtete lõikes ning muutumist enne ja peale ühinemist. 

 

Joonis 6. Ettevõtete kululiikide osatähtsused müügitulust 2010. aastal enne ühinemist, 

protsentides (autori koostatud) 

Ettevõtete kululiikide osatähtsused müügitulust enne ühinemist on kantud joonisele 6. 

On näha, et enamus ettevõtetes moodustas kõige suurema kuluallika tööjõukulud, aga 

mitte kaupade, toore, materjali ja teenuste kulu. See tuleneb autori arvates asjaolust, et 

ajalehtede ja uudislugude valmimisel on kõige olulisem ajakirjanike ehk inimeste endi 

panus ja looming, mida ei panda kokku füüsilisest materjalist ehk toormest. Küll aga 

võib näha, et näiteks Sakala puhul ületas siiski kaupade, toore, materjali ja teenuste 

kulud tööjõukulusi. Seda saab põhjendada asjaoluga, et Sakala oli 2010. aastal 

kahandanud tööjõukulusi, mille tingisid eelkõige reklaamimahu vähenemisest tingitud 

müügiosakonna töötajate tulemustasude vähenemine ja ühe tehnilise töötaja 

koondamine. 
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Joonisel 7 kajastuvad muutumised peale ühinemist kasumiaruande kululiikide lõikes. 

On näha, et kaupade, toore, materjali ja teenuste kulu osatähtsust kasumist on suudetud 

alandada peale ühinemist. Samas on tõusnud mitmesuguste tegevuskulude osakaal. 

Tööjõukulud on jäänud võrldemisi stabiilseks. Märkimisväärselt on tõusnud põhivara 

kulum ja väärtuse langus, kuid see tuleneb ettevõtte otsusest kanda firmaväärtus 

aruandeperioodi kuludesse 2012. aastal.  

 

Joonis 7. Ühinemise mõju kululiikidele (autori koostatud) 

Et saada ettevõtete kuludest paremat aimu, analüüsis autor ka kulusi sõltuvalt ettevõtte 

tegevusvaldkonna kuluallikatest. Nendeks on tööjõukulu, paberi- ja trükikulu, levikulu 

ning muud kulud. ÜA kuludes suurima osakaaluga on personalikulud. 2011. aastal olid 

tööjõukulud 2,07 miljonit eurot, mis moodustas kogukuludest 48% ning need kulud 

kasvasid ühinemisele eelneva perioodiga võrreldes 7%. Olulist rolli personalikulude 

kasvus mängis reklaamimüügi eelarve täitmine 2011. aastal ja sellest tulenev 

reklaamiosakonna töötajate tulemustasude kasv. Paberi- ja trükikulud moodustasid 

2011. aastal ÜA kogukuludest 19% ja need vähenesid aastases võrdluses 1%. See oli 

tingitud aastaga vähenenud tiraažinumbritest. Kojukandekulud  moodustasid 2011. 

aastal ÜA kogukuludest 20% ja need vähenesid aastases võrdluses 3%. Seegi 

vähenemine oli tingitud aastaga langenud tiraažinumbritest. Muud kulud moodustasid 

2011. aastal ÜA kogukuludest 14% ja need vähenesid aastases võrdluses kõige enam, 
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7%. Siin mängis suurimat rolli viie osaühingu ühendamisest tekkinud efektiivsuse kasv 

tugiteenuste osas. 

Töö autor on huvitatud ka ettevõtte tulude analüüsimisest. Esiteks kannab töö autor 

joonisele aegrea müügitulu ja ärikulude muutustest (vt joonis 8). 2010. aastal on 

kasutatud ühinejate konsolideeritud majandusnäitajaid. 

 

Joonis 8. Müügitulu ja ärikulude muutumine (autori koostatud) 

Jooniselt nähtub, et müügitulud on küll ületanud äritulud ning ettevõte toodab kasumit, 

kui välja arvata 2012. aasta, mil otsustati firmaväärtus maha kanda ning mis vähendas 

väga suurel määral äri- ja puhaskasumit. Tegelikult on tehing aga vaid 

raamatupidamislik ning reaalselt ettevõte sellega midagi ei kaotanud peale omakapitali 

vähenemise. 

Autor uuris lähemalt ka ühinejate müügitulusi ning esitab tulemused graafiliselt joonisel 

(vt joonis 9). On näha, et suurima müügituluga ajaleht oli Pärnu Postimees, kelle suurim 

tuluallikas oli ajalehemüük tellijale. Ka Järva Teataja müügitulemused näitavad, et enim 

müügitulu laekus müügist tellijatele. Ülejäänud lehtede puhul oli suurimaks tuluallikaks 

reklaami müük. 
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Joonis 9. Ühinejate müügitulude jaotumine 2010. aastal, eurodes (autori koostatud) 

Seis peale ühinemist on kantud joonisele 10 (vt joonis 10). On näha, et  peale ühinemist 

on langenud ajalehemüük tellijatele, mis viitab tellijanumbrite langemisele. Selle 

põhjuseks oli Eesti maapiirkondade elanikkonna jätkuv vähenemine ja sellest tulenev 

kohalike lehtede tellimuste arvu kahanemine. 2011. aastal vähenes ÜA viie lehe 

keskmine tellijate arv 2,3%. Oma rolli mängib ettevõtte sõnul ka ajalehtede hiline 

kättetoimetamine maapiirkondades, mis tuleneb lehekannet teostava ASi Eesti Post 

ebarahuldavast töökorraldusest. Tellimiste tulu suurendamiseks tõstis ÜA 2011. aasta 

detsembrist ajalehtede tellimishinda, mis eraisikutest tellijate jaoks on 6.05 € 

(keskmiselt tõusis 9,8%) ja juriidilistest isikutest tellijate jaoks 7.05 € (keskmiselt tõusis 

7,9%).  Selline otsus on ennast ära tasunud 2012. aastal, mis tellimuste müük on taas 

suurenenud. 

Peale ühinemist on aga märgatavalt suurenenud reklaami müük. Reklaamitulu 2,40 

miljonit eurot moodustas ÜA 2011. aasta käibest 52%. Käibe osakaalu suurusest 

tulenevalt on ÜA juhatus pööranud reklaamiosakonna efektiivsuse suurendamisele 

erilist tähelepanu. Reklaami müük vähenes aga 2012. aastal, mis oli Eesti meediaturu 

jaoks jätkuvalt keeruline aasta. Ei toimunud loodetud reklaamituru tõusu. ÜA 

reklaamikäive jäi 5% väiksemaks kui 2011. aastal, mis oli suurem langus, kui Eesti 

Ajalehtede Liidu liikmeslehtedel tervikuna (-1%). Keskmisest suurema languse 
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põhjuseks oli veebireklaami müügi nõrkus võrreldes üle-eestiliste lehtedega. (AS 

Ühinenud Ajalehed 2012) 

 

Joonis 10. Müügitulude jaotumine enne ja peale ühinemist, perioodil 2010-2012 (autori 

koostatud) 

Ajalehtede jaemüük on peale ühinemist langenud. Ajalehtede üksikmüügi tulu 

moodustas 2011. aasta käibest 3,6%. Langus võrreldes eelmise aastaga ulatus 16%ni, 

mis oli tingitud üksikmüügi koguste pidevast vähenemisest. ÜA viie lehe keskmine 

brutomüügi kogus langes aastases võrdluses 11%. Siin on suurimat rolli mänginud 

jaemüügi punktide pidev vähenemine kogu Eestis. Siinkohal ei ole aga ÜA-l erilisi 

võimalusi olukorra parandamiseks, sest perioodika jaemüüki korraldab Eestis OÜ 

Lehepunkt. Üksikmüügi tulu suurendamiseks otsustas ÜA juhatus alates 1. novembrist 

2011 tõsta viie lehe jaemüügi hinda 0,6 euroni (+20%). See otsus on ennast õigustanud, 

sest 2012. aastal tõusis üksikmüügist saadav tulu 13%. 
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Joonis 11. Ajalehtede tiraazide muutus perioodil 2011-2012 (autori koostatud) 

Autor uurib ka tiraazide muutusi kahe viimase aasta lõikes. Need on kantud joonisele 

11. Jooniselt nähtub, et kõikide ajalehtede tiraaz on kahe aastaga langenud ning seda 

üsna võrdselt. Autori arvates ei ole see tingitud ettevõtte efektiivsuse ja 

turundustegevuse langusest, vaid üldisest keskkonnamuutusest. Üha enam loetakse 

uudiseid internetipõhiselt, kus seda on tihti võimalik teha tasuta. ÜA arengumudeli 

kohaselt on aga prioriteediks põhilehtede olemasoleva positsiooni hoidmine ja 

kvaliteetsete ajakirjanduslike kõrvalprojektide kaudu ettevõttele lisatulu teenimine. 

Tegevuses kavatsetakse keskenduda kindlalt paberlehtedele ja -ajakirjadele, arvestades, 

et nn uue meedia lahenduste jaoks on väljaspool pealinna piirkonda ja Tartut elav 

lugejaskond konservatiivsem.  

2.4. Firmaväärtuse kujunemine ja mahakandmine 

2010. aastal oli AS Ühinenud Ajalehed viite maakonnalehte väljaandvate osaühingute 

Pärnu Postimees, Sakala Kirjastus, Virumaa Teataja, Järva Teataja ja Valgamaalase 

Kirjastus ainuomanik. Kontsern hindas vähemalt kord aastas tütarettevõtete 

omandamisest tekkinud firmaväärtuse ja muude määramata kasuliku elueaga 

immateriaalse vara objektide kaetava väärtuse võimalikku vähenemist alla bilansilise 

maksumuse. Hindamine toimus määramata kasuliku elueaga varaobjekti omavate raha 
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genereerivate üksuste õiglase väärtuse (miinus müügikulutused) või kasutusväärtuse 

kaudu. Kasutusväärtuse leidmiseks prognoosis juhtkond raha genereerivate üksuste 

tulevasi netorahavoogusid ning valis sobiva diskontomäära rahavoogude nüüdisväärtuse 

määramiseks. 

Firmaväärtus kajastatakse algselt tema soetusmaksumuses, milleks on positiivne vahe 

omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud vara, kohustuste ja tingimuslike 

kohustuste õiglase väärtuse vahel omandamise kuupäeval. Edasisel kajastamisel 

mõõdetakse firmaväärtust tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud võimalikud 

väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Firmaväärtuse osas viiakse läbi vara 

väärtuse languse test vähemalt kord aastas või sagedamini, kui sündmused või asjaolude 

muutumine näitavad, et firmaväärtuse bilansiline väärtus võib olla vähenenud. 

AS Ühinenud Ajalehed firmaväärtus tekkis 2009. aastal ajalehti väljaandvate 

osaühingute väärtuse leidmisel diskonteeritud rahvavoogude meetodil. Investeeringute 

õiglaseks väärtuseks hinnati kokku 3 609 tuhat eurot ja kogu netovara õiglaseks 

väärtuseks 281 tuhat eurot. Investeeringu tulemusel tekkis firmaväärtus suuruses 3 328 

tuhat eurot. 

Ettevõtete väärtuse hindamine toimus määramata kasuliku elueaga varaobjekti omavate 

raha genereerivate üksuste õiglase väärtuse, millest on lahutatud müügikulutused, või 

kasutusväärtuse kaudu. Kasutusväärtuse leidmiseks prognoositi raha genereerivate 

üksuste tulevasi netorahavoogusid ning valiti sobiv diskontomäär rahavoogude 

nüüdisväärtuse määramiseks. Firmaväärtuse osas viidi läbi ühine vara väärtuse test 

kõikide maakonnalehtede kui terviküksuse kohta. Testitud raha genereeriva üksuse 

kaetav väärtus on määratud kasutusväärtusena. Varasematel aastatel läbi viidud testid 

kinnitasid, et ÜA rahavoo prognoosil põhinev kaetav väärtus oli firmaväärtusest 

suurem. 

Seisuga 31.12.2012 otsustas ÜA juhatus firmaväärtuse summas 3 328 tuhat eurot maha 

kanda. Firmaväärtuse mahakandmise otsuse puhul võeti arvesse nii Eesti kui ka 

maailma majanduse üldisi väljavaateid ja meediatööstuses aset leidvaid ülemaailmseid 

trende. Paberlehtede positsioonid nõrgenevad jätkuvalt, uut ja kindlalt toimivat uut 
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majandusmudelit ei ole ajalehekirjastajad suutnud siiamaani välja töötada. Võttes 

arvesse eeltoodut ja lähtudes konservatiivsuse printsiibist, otsustas ÜA juhatus 

firmaväärtuse maha kanda täies ulatuses. (Ühinenud Ajalehed 2012) 

Autor analüüsib järgnevalt ettevõtte väärtust, et veenduda firmaväärtuse mahakandmise 

vajaduses. Ettevõtte väärtuse analüüs algab rahavoogude prognoosimisega. Selle jaoks 

kandis autor tabelisse (vt tabel 1) ettevõtte senised majandustulemused ning tuginedes 

nendele ja ettevõtte enda hinnangutele, prognoosis tulusid ja kulusid perioodiks 2013-

2016. 

Tabel 1. Äritegevuse rahavoo prognoos (autori koostatud) 

Müügitulu prognoosimisel arvestas autor asjaoluga, et meediaturul valitseb keeruline 

olukord ning paberajalehtede positsioonid nõrgenevad, seega ei saa prognoosid 

müügitulu kasvule olla liialt optimistlikud. Ettevõttel on olemas üldine pikaajaline 

prognoos, mida töö autorile ei avaldatud põhjusel, et see ei oma sisulist väärtust, sest 

käsil on digipöördeline muutuste aeg, mis eeldab uusi prognoose (P. Sume e-mail 

25.04.2013). Seega prognoosib autor näitajaid ise. Müügitulu prognoosimisel arvestas 

autor iga aasta 1%-lise tõusuga. Kuigi meediaturul on keeruline olukord, siis loodab 

autor, et ettevõtte poolt arendatav digipööre osutub edukaks ning toob endaga kaasa 

 

2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 

Müügi-

tulu 4575 216 4616 000 4568 000 4613 680 4659 817 4706 415 4753 479 

Kaubad, 

toore -1475 284 -890 000 -909 000 -922 736 -931 963 -941 283 -1045 765 

Mitme-

sugused 

tegevus-

kulud -833 226 -1274 000 -1271 000 -1283 710 -1296 547 -1309 513 -1322 608 

Tööjõu-

kulud -1898 558 -2100 000 -2209 000 -2210 000 -2226 200 -2226 200 -2226 200 

Muud 

ärikulud -4 705 -4 000 -4 000 -4 000 -4 500 -4 000 -5 000 

EBITDA 363 443 348 000 175 000 193 234 200 606 225 419 153 906 

Põhivara 

kulum -60 321 -71 000 -74 000 -73 000 -73 000 -72 000 -72 000 

Äri-

kasum 303 122 277 000 101 000 120 234 127 606 153 419 81 906 
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käibe tõusu. Kaupade, toore, materjali, teenuste kirjet prognoosides kasutas autor 

koefitsienti, mille leidis järgnevalt: 

(1) b1 = 
  

 
. 

Antud valemi abil sai autor koefitsendi väärtuseks 2011. aastal 0,19 ning 2012. aastal 

0,2. Autor kasutas koefitsiendina väärtust 0,2, sest arvestas kasutamisel ka väikese 

puhvriga, mida võib vaja minna hindade tõusmisel. Mitmesuguste tegevuskulude 

kasvuks prognoosis autor igal aastal 1%, sest 2011. ja 2012. aastal olid need üsna 

stabiilsed. Tööjõukulusi prognoosides lähtus autor ettevõtte kavatsusest 2013. aastal 

töötajaid mitte juurde palgata. Järgnevatel aastatel arvestab autor tööjõuvajaduse 

suurenemise või tulemustasude kasvamise võimalusega ning suurendab pisut 

prognoositavaid tööjõukulusid. Muud ärikulud on möödunud aastatel olnud stabiilsed 

ning autor prognoosib neid ka tulevikus samamoodi, arvestades siiski ka väikese 

tõusuga. Peale eelnevalt nimetatud prognoose leiab autor äritegevuse rahavood ehk 

kulumieelse ärikasumi EBITDA, millest lahutab maha põhivara kulumi leidmaks 

ärikasumit. Kulumi prognoosimisel ei arvestanud autor suurte investeeringutega 

põhivarasse ning prognoosis kulumit vastavalt senistele kulumi väärtustele. 

Tabel 2. Puhaskäibekapitali vajaduse prognoos (autori koostatud) 

 

2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 

Debitoorne 

võlgnevus 
541 509 448 000 542 000 512 631 504 813 496 788 488 552 

Debitoorse võlg-

nevuse käibevälde 
42 35 43 40 39 38 37 

Kreditoorne 

võlgnevus 
150 028 162 000 135 000 134 138 134 167 135 963 151 055 

Kreditoorse võlg-

nevuse käibevälde 
38 66 53 52 52 52 52 

Võlad töövõtjatele 

ja maksuvõlad 
182 923 126 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 

Puhakäibekapital 208 577 160 000 258 000 229 493 221 197 211 825 188 497 

Investeering 

puhaskäibekapitali 
-48 577 98 000 -28 507 -8 296 -9 371 -23 328 

Edasi koostab autor puhaskäibekapitali vajaduse prognoosi (vt tabel 2). Prognoos 

sisaldab debitoorse ja kreditoorse võlgnevuse ning võlgade töövõtjatele ja 
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maksuvõlgade prognoosimist, et leida vajalikud investeeringute suurused käibekapitali. 

Tegelikult tuleb selle leidmisel arvestada ka varudega, kuid kuna analüüsitaval 

ettevõttel puuduvad varud, siis lihtsustab see lahenduskäiku. Autor prognoosis 

võlgnevused debitoorse ja kreditoorse käibevälte abil, mille autor leiab peatükis 2.6 (vt 

pt 2.6). Autor leidis leitud väldetest keskmise ning pidas silmas, et soovitatav on hoida 

neid välteid madalamatena järgnevatel aastatel ning lähtus sellest ka prognoosimisel. 

Debitoorne võlgnevus on avaldatud töö esimeses osas kajastatud valemist.  Analoogselt 

on leitud ka kreditoorne võlgnevus. Esialgu prognoosis autor käibevälted ning sellest 

lähtuvalt leidis kreditoorsed võlgnevused. Võlad töövõtjatele ja maksuvõlad jättis autor 

prognoosi koostamisel samaks, sest autor ei prognoosi nende olulist suurenemist. 

Edasi leiab autor investeeringu puhaskäibekapitali. Investeering puhaskäibekapitali on 

kahe järjestikuse aasta vastavate näitajate muutus, mille autor leiab järgnevalt: 

(2) investeering käibekapitalit = puhaskäibekapitalt – puhaskäibekapitalt-1 

Edasi prognoosib autor põhivarainvesteeringuid (vt tabel 3). Autor leidis 2011. ja 2012. 

aasta investeeringud põhivarasse vastavalt järgnevale valemile: 

(3) investeering põhivarasse = põhivarat – põhivarat-1+ põhivara kulumt 

Tabel 3. Põhivarainvesteeringute prognoos (autori koostatud) 

 

2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 

Põhivara kulum -60 321 -71 000 -74 000 -73 000 -73 000 -72 000 -72 000 

Investeeringud põhivarasse 70 997 74 049 73 000 73 000 72 000 72 000 

Kuna tulemustest nähtub, et investeeringud põhivarasse aastatel 2011-2012 on sisuliselt 

võrdsed kulumiga, siis lihtsuse mõttes lähtub autor sellest ka prognooside tegemisel 

ning võrdsustab rahavood amortisatsiooniga. Autor arvestab ka asjaoluga, et ettevõte ei 

ole kiire kasvu faasis ja seega puuduvad vajadused suurteks investeeringuteks 

põhivarasse. 

Järgnevalt leiab autor vaba rahavoo ettevõttesse (vt tabel 4). Vaba rahavoog on leitav, 

kui äritegevuse rahavoost lahutada investeeringud käibekapitali ja põhivarasse. 
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Tabel 4. Rahavoo prognoos (autori koostatud) 

 

2013* 2014* 2015* 2016* 

Äritegevuse rahavoog 120 234 127 606 153 419 81 906 

Investeering käibekapitali -28 507 -8 296 -9 371 -23 328 

Investeering põhivarasse 73 000 73 000 72 000 72 000 

FCFF 75 741 62 902 90 791 33 234 

Vaba rahavoo nüüdisväärtus 66 603 48 640 61 735 19 872 

Järgnevalt on vaja määrata kapitali hind ehk diskontomäär. Autor kasutab analüüsimisel 

kapitali hinda, mis on ettevõtte poolt leitud ning autorile avaldatud. Selleks on 13,72%. 

Ettevõtte poolt on avaldatud ka kasvumäär, milleks on 1%. Diskontomäära abil 

diskonteeritakse vabad rahavood tänapäeva ehk leitakse nende nüüdisväärtus. 

Tabel 5. Ettevõtte väärtuse kujunemine (autori koostatud) 

Prognoosiperioodi rahavoo nüüdisväärtus 196 850 

Kasvumäär lõppväärtuse leidmisel 1% 

Terminaalväärtus 263 887 

Terminaalväärtuse nüüdisväärtus 232 050 

Ettevõtte väärtus 428 900 

Netokohustused 1 052 000 

Omakapitali väärtus 0 

Ettevõtte väärtuse kujunemine on kajastatud tabelis 5. Autori poolt pakutud prognooside 

kohaselt on ettevõtte väärtus 428 900 eurot, millest tuleks maha arvata kohustused ning 

omakapitali väärtus tuleb sel juhul negatiivne. Kuna omakapitali väärtus ei saa ühelgi 

juhul olla negatiivne, tähendab see, et ettevõtte omakapitali väärtus antud meetodil on 0. 

Samas on diskonteeritud rahavoogude meetod väga tundlik ka väikestele muutustele 

näitajates ning autor leidis, et kui käive kasvaks igal prognoosiperioodi aastal 1% 

asemel 2% (muude kulude samaks jäädes), siis piisaks sellest, et omakapitali väärtus 

kajastuks positiivsena. Sellegipoolest tänu Eesti meediaturu ebastabiilsele 

hetkeolukorrale, kus käibe kasvule ei saa kindel olla, leiab autor, et ettevõte otsus 

firmaväärtus maha kanda oli õige, sest tõenäoliselt ei hakka omandatud varad suurt 

tulusust tootma nagu firmaväärtuse puhul tihti loodetakse.  
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2.5. Finantssuhtarvude analüüs 

2.5.1. Efektiivsuse analüüs 

Järgnevalt pöördub autor suhtarvude analüüsimise juurde, et selgitada ühinemise mõju 

nende muutumisele. Efektiivsuse analüüsimiseks kasutab autor nelja suhtarvu. Valik on 

tehtud selle põhjal, milliseid näitajaid on ettevõtete andmete põhjal võimalik leida. 

Välja on jäetud näiteks varude käibevälde, sest ettevõtetel puuduvad varud. Käesolevas 

alapeatükis analüüsitakse varade käibeväldet, põhivarade käibeväldet, debitoorse 

võlgnevuse käibeväldet ja kreditoorse võlgnevuse käibeväldet. Valitud on väldete ja 

mitte kordajate analüüsimine, seda seetõttu et välted on paremini tõlgendatavad ja seega 

ka lihtsamini mõistetavamad. Tulemused on kokkuvõtlikult kajastatud tabelis 6. Kuna 

ettevõte on oma tegevusvaldkonnas Eesti tipus, siis ei võrdle autor neid Statistikaameti 

poolt avaldatud asendikeskmistega, seda põhjusel, et tulemused on aimatavad. 2010. 

aasta keskmine tulemus on leitud suhtarvude põhjal, arvutades kokku ühinejate 

tulemused ning jagades selle ühinejate arvuga. 

Tabelist nähtub, et varade käibevälde on ühinevatel ettevõtetel olnud üsna sarnased, kui 

välja jätta üks ühineja, kelleks oli Sakala. Keskmiselt on selleks 136 päeva, mis 

tähendab, et 2010. aastal kulus ettevõtetel keskmiselt 136 päeva enne kui üks varade all 

olev euro andis ühe käibeeuro. Sakalal aga kulus selleks 232 päeva. See tuleneb 

asjaolust, et Sakala käive vähenes 2010. aastal üsna oluliselt (13,4%) võrreldes 2009. 

aastaga, samal ajal kui teiste ühinejate käibe muutus oli stabiilsem. Käibe kahanemine 

oli tingitud eelkõige Sakala reklaamimahu dramaatilisest kahanemisest võrreldes 

varasema aastaga. 2010. aastal vähenes reklaamikäive 20,3% võrreldes 2009. aastaga. 

Viljandi maakonna reklaamiturgu tabas üldisest majanduslangusest tingitud madalseis 

teistest hiljem. Samas, kui mujal oli 2010. aastal täheldatav teatud stabiliseerumine, siis 

Viljandis jätkus reklaamiaktiivsuse langus kogu 2010. aasta. Peale ühinemist 2011. 

aastal tõusis see suhtarv märkimisväärselt 385 päevani, kuid peale seda jõudis 2012. 

aastal jälle endisest isegi paremale tasemele ning käibeeuro tekkimiseks ühest varade all 

olevast eurost kulus 118 päeva. Põhjus seisneb selles, et 2011. aastal kajastus varade 

hulgas ka firmaväärtus, mis 2012. aastal kanti maha ja seetõttu vähenesid 2012. aastal 

ka varad firmaväärtuse võrra ning varade käibevälde normaliseerus ehk naases endisele 
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oodatavale tasemele. On näha, et ühinemine on mõjunud positiivselt varade käibevältele 

ja käibe genereerimise kiirus varadest on paranenud. 

Ka põhivarade käibevälde näitab sarnast tendentsi. Põhivarade käibevälde näitab 

keskmist põhivara käibimist päevades ehk kui efektiivselt kasutab ettevõte oma 

investeeringuid põhivarasse nagu masinad ja seadmed, maa ja hooned. Enne ühinemist 

on ettevõtete keskmiseks 56 päeva, mis tähendab, et kulus 56 päeva, enne kui üks 

põhivarade all olev euro andis ühe käibeeuro. Samas on aga tabelist näha, et enamus 

ühinejate puhul jäi põhivarade käibevälde tunduvalt allapoole kui 56 päeva, keskmise 

paisutas üles aga Sakala ning põhjuseks on jällegi käibe järsk vähenemine 2010. aastal. 

See näitaja ei ole aga peale ühinemist märkimisväärselt muutunud ning on jäänud 

suhteliselt samaks võrreldes ühinejate keskmise tulemusega, 2011. aastal 61 päeva ja 

2012. aastal 59 päeva. Põhivarade kasutamine ei ole muutunud ühinemise käigus 

efektiivsemaks. 

Tabel 6. Efektiivsuse suhtarvud enne ja pärast ühinemist, päevades (autori koostatud) 

  

2010 Ühinenud 

Ajalehed 

2011 

Ühinenud 

Ajalehed 

2012 
Pärnu 

Postimees  
Sakala  

Virumaa 

Teataja 

Järva 

Teataja  

Valga-

maalane  
keskmine  

varade 

käibevälde 
106 232 102 132 108 136 385 118 

põhivarade 

käibevälde 
6 194 23 46 9 56 61 59 

debitoorse 

võlgnevuse 

käibevälde 

44 37 51 41 39 42 35 43 

kreditoorse 

võlgnevuse 

käibevälde 

83 25 27 22 34 38 66 53 

Debitoorse võlgnevuse käibevälde näitab, et enne ühinemist saadi nõuded ostjatelt kätte 

keskmiselt 42 päevaga. Maksetähtaeg näiteks reklaami tellimisel on vaid 7 päeva, mis 

tähendab, et ettevõte ei oma piisavat kontrolli nõuete laekumise üle. Samas võib see 

tähendada ka ettevõtte paindlikkust oma müügitegevuses. Kõige pikemat nõuete 

laekumise perioodi, milleks oli 51 päeva, näitab Virumaa Teataja. Kõige kiiremini 

laekusid nõuded ostjatelt Valgamaalases, kus see juhtus 39 päevaga. Tulemus on aga 

paranenud peale ühinemist ja 2011. aastal laekusid arved 35 päevaga. 2012. aasta 
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tulemus näitab aga taas sarnast tulemust ühinemiseelsele perioodile, mis tähendab, et 

ühinemine ei ole mõjutanud oluliselt nõuete laekumise perioodi klientide poolt ehk siis 

ettevõte ei ole muutnud ühinemise käigus oma strateegiat ostjate nõuete laekumise osas. 

Mida kiiremini saab ettevõte kätte nõuded ostjatelt, seda enam paraneb ka ettevõtte 

maksevõime, sest ostjatelt laekuva rahaga on võimalik tasuda arveid tarnijatele. Väga 

pikk maksetähtaeg on ohuks ettevõtte likviidsusele. Autor soovitab efektiivsuse 

tõstmiseks muuta strateegiat nõeute laekumises osas ehk vähendada paindlikkust 

müügitingimuste osas. See võib vajalik olla juhul, kui debitoorse võlgnevuse käibevälde 

pikeneb ka edaspidi.  

Järgnevalt uurib autor ka kreditoorse võlgnevuse tasumist ettevõtte poolt. Kreditoorse 

võlgnevuse käibevälde näitab, et kuigi keskmiselt on kreeditoridele tasumiseks kulunud 

38 päeva, mida võib pidada normaalseks tulemuseks, siis Pärnu Postimehel on enne 

ühinemist kulunud selleks tervelt 83 päeva. See tuleneb märkimisväärselt suurenenud 

võlgadest tarnijatele 2010. aastal. Need kujutavad endast võlgasi seotud osapooltele ehk 

teistele samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatele ettevõtetele, kellelt on ostetud trüki-

, kojukande-, tellimuste vastuvõtmise-, veebi-, arvutihoolduse-, juhtimisteenust. 

Valdavalt tasusid ettevõtted oma arved siiski vähem kui kuu ajaga. Tabelist nähtub ka, 

et  enne ühinemist on Pärnu Postimehel kulunud rohkem aega kreeditoridele tasumiseks 

võrreldes ajaga, mil kulus neil debitoorse võlgnevuse laekumiseks ostjate poolt, mis 

viitab tavapärasel juhul makseraskustele. Ülejäänud ühinevad ettevõtted on suutnud 

tasuda kreeditoridele kiiremini, kui neil on kulunud nõuete laekumiseks ostjate poolt. 

Peale ühinemist on aga kreditoorse võlgnevuse käibevälde märkimisväärselt tõusnud, 

kuigi viimasel aastal on siiski näha langust võrreldes esimese ühinemisjärgse aastaga. 

Enam kui poole võlgadest tarnijatele moodustavad võlad kontserni liikmetele ning võib 

järeldada, et kontsernisiseselt ei ole arvete tasumisega nii kiire kui kontsernivälistele 

tarnijatele.  

2.5.2. Likviidsuse ja maksevõime analüüs 

Käesolevas alapeatükiks analüüsib autor ettevõtete ühinemise mõju likviidusele ja 

maksevõimele. Analüüs selgitab välja, kas ettevõte on võimeline tasuma oma kohustusi 

ning kuivõrd on ühinemine seda mõjutanud. Vaatluse all on kolm suhtarvu: lühiajaliste 
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võlgnevuste kattekordaja, kiire maksevalmiduse kordaja ja võlakordaja. Tulemused 

kajastuvad tabelis 7 (vt tabel 7). 

Tabel 7. Likviidsussuhtarvud enne ja peale ühinemist, kordades (autori koostatud) 

 

2010 Ühinenud 

Ajalehed 

2011 

Ühinenud 

Ajalehed 

2012 
Pärnu 

Postimees  
Sakala 

Virumaa 

Teataja 

Järva 

Teataja 

Valga-

maalane 
keskmine 

lühiajaliste 

võlgnevuste 

kattekordaja 

1,48 0,19 1,10 1,08 1,13 1,00 0,91 0,77 

kiire makse-

valmiduse 

kordaja 

0,82 0,002 0,38 0,55 0,68 0,49 0,37 0,18 

võlakordaja 0,63 0,85 0,70 0,6 0,81 0,72 0,21 0,70 

Lühiajaliste võlgnevuste kattekordaja näitab, kui palju ületab käibevara lühiajalisi 

kohustusi. Tabelist on näha, et keskmiselt jääb see näitaja väärtus 1 juurde, mis 

tähendab, et käibevara ei ole ettevõtetel oluliselt rohkem kui lühiajalisi kohustusi. 

Täpsemalt tähendab see seda, et enne ühinemist oli ettevõtetel keskmiselt ühe euro võla 

jaoks ühe euro väärtuses varasid. See omakorda tähendab, et ettevõtte maksevõime ei 

ole väga hea, sest üldtunnustatud kriteeriumide kohaselt peaksid ettevõtte varad ületama 

kohustusi kahekordselt ning suhtarv peaks kindasti olema suurem kui 1. Üldiselt 

ületasid aga ühinejate kordajad 1,00 ning ainsana madala ehk kõige väiksema 

maksevõimega antud suhtarvu järgi oli enne ühinemist Sakala, mis tuleneb asjaolust, et 

Sakalal oli 2010. aastal lühiajaline pangalaen (ehituslaen). See laenukohustus on 

näidatud lühiajalisena seetõttu, et Sakala plaanis laenu tagastada 2011. aasta jooksul. 

Ülejäänud ühinejad näitavad valdavalt sarnaseid tulemusi, jäädes veidike üle 1, välja 

arvatud Pärnu Postimees, kelle lühiajaliste võlgnevuste kattekordaja on 1,48. 

Keskmiseks ühinevate ettevõtete peale tuleb 1,00, kuid peale ühinemist näitab see 

langevat trendi, olles 2011. aastal 0,91 ja 2012. aastal 0,77. Järeldub, et ühinemine ei ole 

selle suhtarvu aspektist mõjunud ettevõttele positiivselt, ehk siis käibevara on vähem 

kui lühiajalisi kohustusi. Samas on ettevõtte bilansist näha, et suure osa lühiajalistest 

kohustustest moodustavad saadud ettemaksed, mis on seotud tellitud 

ajakirjandusväljaannete ja aruandeperioodil ilmumata reklaami eest saadud 

ettemaksetega ning need kohustused ei väljendu ettevõtte jaoks tegelikult rahas. Seega 
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ei see tegelikult hinnata ühinemise mõju lühiajaliste võlgnevuste kattekordaja 

muutumisele. 

Sarnaselt lühiajaliste võlgnevuste kattekordajaga, näitab ka kiire maksevalmiduse 

kordaja sama trendi. Selle suhtarvu leidmisel on käibevarade hulgast välja jäetud 

nõuded ostjate vastu, sest nendega ei ole võimalik kohe ja kiiresti tasuda arveid ja teha 

makseid. Kõige paremat tulemust näitab jällegi Pärnu Postimees, kelle lühiajaliste 

võlgnevuste kattekordaja oli 0,82. Sakala näitaja on tänu eelmainitud pangalaenule vaid 

0,002, mis tähendas, et ettevõttel sisuliselt puudusid kohustuste jaoks likviidsed varad. 

Ühinejate keskmiseks lühiajaliste võlgnevuste kattekordajaks on aga 0,49, mis peaaegu 

vastab ka aktsepteeritavatele kriteeriumidele, milleks on 0,5. Samas on sarnaselt 

eelnevalt leitud suhtarvule ka lühiajaliste võlgnevuste kattekordaja peale ühinemist 

näidanud langust. Eriti märgatav on langus 2012. aastal, mil lühiajaliste võlgnevuste 

kattekordaja suuruseks on vaid 0,18. See tuleneb märgatavast raha ehk kõige 

likviidsema vara vähenemisest sel aastal, kuid kuna bilanss on koostatud ühe kuupäeva 

seisuga, siis ei ole autor arvamusel, et lühiajaliste võlgnevuse kattekordaja langus 

ettevõttele negatiivselt mõjunud on ning sellele olulist tähelepanu peaks pöörama. 

Võlakordaja on suhtarv, mis iseloomustab kapitali struktuuri. Üldtunnustatud 

kriteeriumide järgi on optimaalne näitaja 0,3-0,5, mis tagab kõrgeima võimaliku 

tulususe. Suurem näitaja viitab ettevõtte suurele sõltuvusele võõrkapitalist. Kõige 

suurema võlakordajaga ühinejateks olid Sakala ja Valgamaalane. Vaatamata suhteliselt 

kõrgetele võlakordajatele oli pangalaen võetud ainult Sakalal. Ülejäänud ühinejate 

kõrge võlakordaja tuleneb võlgadest tarnijatele, maksuvõlgadest ja ettemaksetest, ning 

sealjuures moodustavad ettemaksed muudest kohustustest üle poole. Saadud ettemaksed  

aga on seotud tellitud ajakirjandusväljaannete ja aruandeperioodil ilmumata reklaami 

eest saadud ettemaksetega ning seega ei pea autor mõistlikuks käsitleda seda kui 

võõrkapitali kõige otsesemas tähenduses ning teha selle põhjal järeldusi. Olulisemaks 

peab autor asjaolu, et ettevõttel ei ole pikaajalisi pangalaene. Sakalal oli laen enne 

ühinemist, kuid ettevõte tagastas selle peale ühinemist, võttes osaliselt laenu 

emaettevõttelt AS Eesti Meedia. Laenude puudumine viitab ettevõtte konservatiivsusele 

ning autor järeldab, et ettevõtte tegevus on üsna stabiilne ning ei vaja olulisi 
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lisainvesteeringuid, kuid kui neid siiski vajatakse, siis tagatakse investeeringud 

emaettevõtte abiga, aga mitte pangalaenude näol. 

2.5.3. Rentaabluse analüüs 

Käesolevas alapeatükiks analüüsitakse rentaabluse suhtarve ehk tasuvussuhtarve, mis 

näitavad kõige paremini ettevõtte tegevuse efektiivsust ja tulemuslikkust, sest nad 

väljendavad, kui palju genereerib ettevõte oma tegevusega kasumit. Kõige olulisem on, 

et need näitajad oleksid positiivsed. Rentaablusnäitajad on välja toodud tabelis 8 (vt 

tabel 8). 

Esimesena analüüsib autor varade rentaablust. Suhtarv näitab, mitu rahaühikut kasumit 

teenis üks varadesse paigutatud rahaühik. Kõige suurema varade rentaablusega on enne 

ühinemist olnud Järva Teataja ja Pärnu Postimees. Ainsana näitab negatiivseid 

rentaabluseid Valgamaalane, mis tuleneb negatiivsest puhaskasumist, mis omakorda 

tuleneb müügitulu vähenemisest 12,1% võrra võrreldes 2009. aastaga, millel oli 

ettevõtte kasumlikkusele suur mõju. Tabelist on näha ka ettevõtete keskmine varade 

rentaablus enne ühinemist, milleks oli 7,87% ning mis peale ühinemist on vähenenud 

veelgi, jõudes 5,20%-ni. Ettevõtte ühinemise järgselt planeeritud ärikasum jäi 12% 

võrra väiksemaks. See tuleneb ka Eesti ajakirjandusturu madalseisust 2009. ja 2010. 

aastal, millest väljatulemine on aeganõudev. 2012. aastal on märgata ülisuurt negatiivset 

muutust rentaablusnäitajates. See tuleneb jällegi firmaväärtuse mahakandmisest, mis tõi 

endaga kaasa puhaskasumi vähenemise firmaväärtuse võrra. 2012. aasta käive vähenes 

tegelikult 1% võrra võrreldes varasema aastaga. Autor leidis ka varade rentaabluse ilma 

firmaväärtusse kuludesse kandmist arvestamata ning sai selleks 2,95% 2012. aastal, mis 

jällegi osutab langusele. Varade rentaabluse parandamiseks tuleb ettevõttel kasvatada 

müügikäivet, mis loodetavasti õnnestub digipöörde käigus. Võimalus on varade 

rentaablust tõsta ka varade kasutamise efektiivsust tõstes ehk varade ringkäiku 

kiirendades, kuid efektiivsuse analüüsi käigus leidis autor, et varade käibevälde on 

ühinemise käigus paranenud ning varadest müügitulu genereerimine juba tõusnud. 
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Tabel 8. AS Ühinenud Ajalehed rentaablussuhtarvud enne ja peale ühinemist, 

protsentides (autori koostatud) 

Kasumimarginaal näitab mitu protsenti müügitulust jääb ettevõttele kasumiks. Need 

näitajad on ettevõtetel enne ühinemist üsna sarnased, välja arvatud Valgamaalasel, kelle 

2010. aasta majandustulemused näitasid kahjumit ja millest tulenevalt on negatiivne ka 

kasumimarginaal. Suurima kasumimarginaaliga ühineja oli Järva Teataja, kes oli ka 

varade rentaabluse poolest edukaim. Kui varade rentaablus peale ühinemist langes, siis 

kasumimarginaal on 2011. aastal tõusnud. See saab tulla kas puhaskasumi või 

müügitulu tõusust võrreldes ühinemiseelse ajaga ning selle põhjal võib omakorda 

järeldada, et ühinemine on tulnud ettevõtetele kasuks. Ettevõte ise hindab, et 

ühinemiseta oleks viie lehe konsolideeritud kasum kujunenud hinnanguliselt 50% 

väiksemaks ning kasumi kasv on saavutatud reklaami müügitegevuse koordineerimise, 

tugiteenuste efektiivsuse tõstmise ja uute põhilehti toetavate lisatoodete turuletoomise 

arvelt (AS Ühinenud Ajalehed 2011). Autor leidis ka 2012. aasta kasumimarginaali 

tulemuse ilma firmaväärtuse mahakandmist arvestamata ning sai selleks 0,96%. Suhtarv 

on märgatavalt langenud ning see tuleneb müügitulu ja aruandeaasta kasumi 

langemisest. Ettevõttel on vaja leida võimalus, kuidas suurendada müügitulu ilma 

oluliselt kulusi suurendamata. Sellega ettevõttes tegeldakse ning viiakse läbi digipööre, 

mille käigus soovitakse tõsta veebikeskkonnast teenitavat tulu ning pakkude lehe 

tellijale lisaväärtust. 

Kõige olulisemaks peab autor omakapitali rentaabluse suhtarvu, mis näitab kui palju 

kasumit saadakse omakapitalilt ehk kui palju loob ettevõte omanikele tulu. Oluline on 

maksimeerida omanike rikkust. Omakapitali rentaablus on kõigil ettevõtetel võrreldes 

teiste rentaablusnäitajatega üsna kõrge, välja arvatud jällegi Valgamaalane, kelle 

 

2010 Ühinenud 

Ajalehed 

2011 

Ühinenud 

Ajalehed 

2012 
Pärnu 

Postimees 
Sakala 

Virumaa 

Teataja 

Järva 

Teataja 

Valga-

maalane 
keskmine 

varade 

rentaablus 18,32 6,02 10,39 18,88 -14,26 7,87 5,20 -219,81 

kasumi-

marginaal 5,39 3,89 2,94 6,90 -4,29 2,97 5,57 -71,89 

omakapitali 

rentaablus 49,95 41,47 34,54 47,34 -74,32 19,80 6,56 -742,99 
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negatiivse omakapitali rentaabluse põhjustab asjaolu, et ajaleht oli kahjumis ka 2009. 

aastal ning see vähendas omakapitali, teised ühinejad suutsid ühinemisele eelneval 

perioodil siiski kasumit genereerida. Peale ühinemist on omakapitali rentaablus 

langenud, ületades vaid pisut kasumimarginaali. Eriti drastiliselt on omakapitali 

rentaablus võrreldes teiste rentaablusnäitajatega langenud 2012. aastal. See tuleneb 

asjaolust, et kasumimarginaali leidmisel kasutati müügitulu, mis ei ole kuidagi seotud 

firmaväärtuse mahakandmisega ja seeläbi ei mõjuta nii palju ka kasumimarginaali. 

Omakapitali rentaablus leiti aga puhaskasumi ja omakapitali suhtest ja firmaväärtuse 

mahakandmine mõjutas mõlemat näitajat. Firmaväärtuse mahakandmine mõjutas 

oluliselt ka varade rentaablust, kuid tänu kõrgele võlakordajale on omakapital tugevale 

finantsvõimendusele tunduvalt vastuvõtlikum ning seda näitavad ka rentaablusanalüüsi 

tulemused. 2011. aastal on omakapitali rentaablus siiski positiivne, kuid omanike 

rikkuse maksimeerimiseks tuleb juhtkonnal edaspidi tõsta omakapitali rentaablust.  

Tulemused näitavad, et omakapitali reinvesteeritakse ebaedukalt. 

Rentaabluse analüüsist selgub, et rentaablusnäitajad on valdavalt peale ühinemist 

langenud. See tuleneb tõenäoliselt keerulisest olukorrast meediaturul ning mitte 

ühinemise mõjust. Et parandada rentaablusnäitajaid ja kasvatada müügitulu ja kasumit, 

on ettevõte läbi viimas muutuseid, mida nimetab digipöördeks ning millega loodetavasti 

kaasneb rentaablusnäitajate tõus. Et kasvatada müügitulu, on ettevõtte võimalusteks 

müügimahtude suurendamine või hindade tõstmine. Ettevõte on valinud lahenduseks 

müügimahtude suurendamise läbi digipöörde. Kokkuvõtvalt on autor arvamusel, et kuna 

tegemist oli kontsernisisese ühinemisega, siis ei kaasnenud sellega ka väga olulisi 

mõjusi suhtarvude muutumisele. Tulemused oleksid autori arvates kindlasti olnud 

teistsugused, kui ühinevad ettevõtted ei oleks juba varasemalt olnud samas kontsernis ja 

omanike ringis. 
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli selgitada välja ettevõtete ühinemise mõju ühinenud 

ettevõtte AS Ühinenud Ajalehed finantsseisundile ning jõuda järeldusele, kas see on 

olnud edukas. Eesmärgiks oli ka koostada töö empiirilist osa toetav teoreetiline 

raamistik. Nende eesmärkide täitmiseks jagati töö kaheks osaks. 

Lõputöö esimeses osas esitati teoreetiline ülevaade ettevõtete ühinemisest ning nende 

kajastamisest raamatupidamises, samuti ka ettevõtte väärtuse ja ettevõtte tegevuse 

hindamise metoodikatest. Tutvustati mõistet "ühinemine", sellega seonduvaid mõisteid 

ning ühinemise eesmärke. Kirjeldati ettevõtete ühinemiste kajastamist 

raamatupidamises ning muutusi, mis on viimastel aastal seadusandluses aset leidnud. 

Lisaks tutvustati ettevõtte väärtuse hindamist ja selle metoodikaid, pikemalt peatuti 

vabade rahavoogude meetodil, mis leiab rakendamist ka empiirilises osas. Töö viimases 

teoreetilises alapeatükis käsitleti ühinemiste finantsilist analüüsi ning tutvustati 

suhtarve, mis leiavad tõlgenduse töö empiirilises osas. 

Lõputöö teises osas tõi diplomand alustuseks välja aset leidnud ühinemise protsessi 

koos selle osaliste ning perioodidega. Autor leidis, et toimunud ühinemine on 

ühinemine liitumise teel, mis tähendab, et äriühingud ühinesid olemasolevasse 

ühinemise käigus allesjäävasse ühingusse. Ühinemise võib liigitada ka kontsernisiseseks 

ühinemiseks, mille eesmärgiks on majanduslikult ratsionaalsem tegutsemine. 

Rahavoogude analüüsi tulemusena selgus, et ettevõtte netorahavood on olnud igal aastal 

nii enne kui pärast ühinemist negatiivsed, mis tähendab, et ettevõttel on raskusi 

positiivsete rahavoogude genereerimisega. Ettevõte ei ole vajanud täiendavat 

finantseerimist, vaid investeerib ise põhivarasse ning äritegevuse rahavood ei ole katnud 

ära rahavooge finantseerimistegevusest. Selgus, et peale ühinemist on äritegevuse 

rahavood märgatavalt suurenenud. 
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Ettevõtte kulude ja tulude analüüsi käigus selgus, et suurimaks kuluallikaks ettevõttes 

on tööjõukulud, mis on ka meediaettevõtte puhul põhjendatud. Tööjõukulude osatähtsus 

on veelgi suurenenud peale ühinemist, samas on suudetud madalamana hoida kaupade, 

toore, materjali ja teenuste kulud. Ettevõtte müügitulud on ületanud ärikulusid 

kokkuvõtvalt 2010. aastal ning peale ühinemist 2011. aastal, kuid 2012. aastal aset 

leidnud firmaväärtuse mahakandmine suurendas märkimisväärselt ka ärikulusi ja 

põhjustas seeläbi negatiivse äri- ja puhaskasumi tekkimise. Peale ühinemist on 

suurenenud reklaami müük, kuid vähenenud on müük tellijale. See tuleneb nii 

rahvaarvu vähenemisest maakondades kui ka üldisest keskkonnamuutusest ning 

üleminekust internetipõhisusele. 

Efektiivsuse analüüsist selgus, et ühinemise tulemusena on paranenud varade 

kasutamise efektiivsus ehk varadest genereeritakse käivet kiiremini võrreldes 

ühinemiseelse perioodiga. Samas ei ole oluliselt muutunud põhivarade ja debitoorse 

võlgnevuse käibevälde. Kreditoorse võlgnevuse käibevälde on tunduvalt suurenenud, 

kuid selle põhjuseks hindab autor asjaolu, et umbes pooled tarnijatest on 

kontserniliikmed, kellele maksmisega ei ole ettevõttel kohustust kiirustada. Sellele 

vaatamata suudaks ettevõte tasuda võlad tarnijale kiiremini, kui vähendaks paindlikkust 

nõuete laekumisel ostjatelt. 

Likviidsuse analüüs näitas, et ettevõttel ei ole väga palju likviidseid varasi kohustuste 

tasumiseks. See võib olla ka põhjuseks, miks viivitatakse tasumisega kontserni 

liikmetest tarnijatele. Likviidsusnäitajad näitavad peale ühinemist langevat trendi ning 

ettevõtte maksevõime ei ole väga hea. Vaatamata võrdlemisi kõrgele võlakordajatele 

puuduvad ettevõttel tegelikult pangalaenud ning autor järeldab tuginedes analüüsi 

tulemustele ja ettevõtte majandusaastaaruannetele, et ettevõtte tegevus on üsna stabiilne 

ning ei vaja olulisi lisainvesteeringuid, kuid kui neid siiski vajatakse, siis tagatakse 

investeeringud emaettevõtte abiga, aga mitte pangalaenude näol. Laenude puudumine 

viitab ettevõtte konservatiivsusele. 

Rentaabluse analüüs viitab pigem ühinemise ebaedukusele, sest on näha suhtarvude 

langust peale ühinemist. Võimalik, et need tulenevad aga ka üldisest meediaturu 

madalseisust, mille puhul ühinemine ei mängi rolli. 2012. aastal on kõik 
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rentaablusnäitajad negatiivsed tänu firmaväärtuse mahakandmisele, millega kaasnes 

negatiivne puhaskasum. 2011. aastal ehk aasta peale ühinemist suutis ettevõte 

parandada vaid kasumimarginaali näitajat. Ka näitas langemist omakapitali rentaabluse 

suhtarv, mis on omanike seisukohalt kõige olulisem suhtarv. Siiski ei pruugi need 

muutused tuleneda ühinemisest ning autor jõudis töö käigus järeldusele, et ühinemine ei 

ole oluliselt mõjutanud ettevõtte finantsnäitajatega seotud suhtarve ja üldist 

majandustulemit. Kuna ettevõte kuulub suurde kontserni, kus on ka kõrge 

juhtimiskompetents, siis on autori arvates üsna vähetõenäoline, et ettevõte satub 

olulistesse sisekeskkonnast tulenevatesse majandusraskustesse. Üheks lõputöö 

edasiarendamise võimaluseks on viia läbi täpsem omakapitali analüüs ehk Du Pont 

analüüs, mille abil selgitada välja need mõjurid, mis on põhjustanud omakapitali 

rentaabluse languse. Üheks võimaluseks on ka analüüsida bilansi näitajaid kahte moodi, 

arvestades ja mitte arvestades firmaväärtust ning kõrvutada tulemusi omavahel, et näha 

kuidas firmaväärtus suhtarve mõjutab. 
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Lisa 1. OÜ Pärnu Postimees bilanss aastatel 2009-2010, tuhandetes eurodes 

BILANSS 31.12.2009 31.12.2010 

AKTIVA (varad)     

KÄIBEVARA       

Raha 352 253 

Nõuded ja ettemaksed 203 202 

   Nõuded ostjate vastu 197 199 

KÄIBEVARA KOKKU 555 455 

      

PÕHIVARA     

Materiaalne põhivara 25 30 

Immateriaalne põhivara 4 1 

PÕHIVARA KOKKU 29 31 

AKTIVA KOKKU 583 485 

      

PASSIVA     

KOHUSTUSED     

LÜHIAJALISED 

KOHUSTUSED   
    

Võlad ja ettemaksed 299  307  

   Võlad tarnijatele 49 64 

   Võlad töövõtjatele 16 4 

   Maksuvõlad 42 39 

   Saadud ettemaksed 192 201 

LÜHIAJALISED 

KOHUSTUSED KOKKU 
299 307 

KOHUSTUSED KOKKU 299 307 

      

OMAKAPITAL     

Osakapital nimiväärtuses 26 26 

Kohustuslik reservkapital 11 11 

Eelmiste perioodide jaotamata 

kasum (kahjum) 
151 52 

Aruandeaasta kasum (kahjum) 97 89 

OMAKAPITAL KOKKU 285 178 

PASSIVA KOKKU 583 485 
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Lisa 2. OÜ Sakala Kirjastus bilanss aastatel 2009-2010, eurodes 

BILANSS 31.12.2009 31.12.2010 

AKTIVA (varad)     

KÄIBEVARA       

Raha 7 474 1 007 

Nõuded ja ettemaksed 136 637 122 861 

   Nõuded ostjate vastu 134 678 119 331 

KÄIBEVARA KOKKU 144 111 123 868 

      

PÕHIVARA     

Materiaalne põhivara 653 957 634 367 

Immateriaalne põhivara 986 638 

PÕHIVARA KOKKU 654 943 635 005 

AKTIVA KOKKU 799 054 758 874 

      

PASSIVA     

KOHUSTUSED     

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED       

Laenukohustused     

   Lühiajalised laenud 28 357 400 347 

Võlad ja ettemaksed  263 913 248 395  

   Võlad tarnijatele 37 181 35 686 

   Võlad töövõtjatele 15 336 2 240 

   Maksuvõlad 69 022 63 228 

   Saadud ettemaksed 140 121 147 240 

   Muud võlad 2 253 0 

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 292 270 648 742 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED     

   Laenud 310 910 0 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 310 910 0 

KOHUSTUSED KOKKU 603 180 648 742 

      

OMAKAPITAL     

Osakapital nimiväärtuses 25 641 25 641 

Kohustuslik reservkapital 3 462 3 462 

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 84 465 35 361 

Aruandeaasta kasum (kahjum) 82 306 45 668 

OMAKAPITAL KOKKU 195 874 110 132 

PASSIVA KOKKU 799 054 758 874 
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Lisa 3. OÜ Virumaa Teataja bilanss aastatel 2009-2010, eurodes 

BILANSS 31.12.2009 31.12.2010 

AKTIVA (varad)     

KÄIBEVARA       

Raha 125 108 69 005 

Nõuded ja ettemaksed 131 443 130 523 

   Nõuded ostjate vastu 130 389 129 300 

KÄIBEVARA KOKKU 256 551 199 529 

      

PÕHIVARA     

Materiaalne põhivara 42 477 59 105 

Immateriaalne põhivara 1 047 262 

PÕHIVARA KOKKU 43 525 59 367 

AKTIVA KOKKU 300 076 258 896 

      

PASSIVA     

KOHUSTUSED     

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED       

Võlad ja ettemaksed 177 286  180 998  

   Võlad tarnijatele 19 941 27 065 

   Võlad töövõtjatele 12 476 4 418 

   Maksuvõlad 25 835 27 408 

   Saadud ettemaksed 117 876 121 145 

   Muud võlad 1 158 962 

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED 

KOKKU 
177 286 180 998 

KOHUSTUSED KOKKU 177 286 180 998 

      

OMAKAPITAL     

Osakapital nimiväärtuses 25 641 25 641 

Ülekurss 3 179 3 179 

Kohustuslik reservkapital 2 674 2 674 

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 2 037 19 500 

Aruandeaasta kasum (kahjum) 89 258 26 903 

OMAKAPITAL KOKKU 122 790 77 898 

PASSIVA KOKKU 300 076 258 896 
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Lisa 4. OÜ Järva Teataja bilanss aastatel 2009-2010, eurodes 

BILANSS 31.12.2009 31.12.2010 

AKTIVA (varad)     

KÄIBEVARA       

Raha 63 761 59 842 

Nõuded ja ettemaksed 65 700 58 186 

   Nõuded ostjate vastu 63 574 57 161 

KÄIBEVARA KOKKU 129 460 118 028 

      

PÕHIVARA     

Materiaalne põhivara 61 319 63 187 

PÕHIVARA KOKKU 61 319 63 187 

AKTIVA KOKKU 190 779 181 215 

      

PASSIVA     

KOHUSTUSED     

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED       

Võlad ja ettemaksed  126 441 108 946  

   Võlad tarnijatele 9 523 12 772 

   Võlad töövõtjatele 6 787 4 266 

   Maksuvõlad 13 635 12 926 

   Saadud ettemaksed 95 597 78 136 

   Muud võlad 897 846 

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED 

KOKKU 
126 441 108 946 

KOHUSTUSED KOKKU 126 441 108 946 

      

OMAKAPITAL     

Osakapital nimiväärtuses 25 641 25 641 

Ülekurss 2 564 2 564 

Kohustuslik reservkapital 2 564 2 564 

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 

(kahjum) 
9 469 7 288 

Aruandeaasta kasum (kahjum) 24 101 34 211 

OMAKAPITAL KOKKU 64 339 72 269 

PASSIVA KOKKU 190 779 181 215 
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Lisa 5. OÜ Valgamaalase Kirjastus bilanss aastatel 2009-2010, eurodes  

BILANSS 31.12.2009 31.12.2010 

AKTIVA (varad)     

KÄIBEVARA       

Raha 85 590 55 777 

Nõuded ja ettemaksed 34 243 37 508 

   Nõuded ostjate vastu 33 303 36 717 

Varud 447 195 

KÄIBEVARA KOKKU 120 279 93 480 

      

PÕHIVARA     

Materiaalne põhivara 8 994 8 341 

Immateriaalne põhivara 335 149 

PÕHIVARA KOKKU 9 329 8 490 

AKTIVA KOKKU 129 608 101 970 

      

PASSIVA     

KOHUSTUSED     

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED       

Eraldised 100 0 

Võlad ja ettemaksed  76 170 82 404  

   Võlad tarnijatele 11 954 10 505 

   Võlad töövõtjatele 8 878 17 397 

   Maksuvõlad 9 754 8 667 

   Saadud ettemaksed 45 584 45 835 

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED 

KOKKU 
76 270 82 404 

KOHUSTUSED KOKKU 76 270 82 404 

      

OMAKAPITAL     

Osakapital nimiväärtuses 25 641 25 641 

Ülekurss 32 32 

Kohustuslik reservkapital 2 564 2 564 

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 

(kahjum) 
53 261 5 870 

Aruandeaasta kasum (kahjum) -28 161 -14 541 

OMAKAPITAL KOKKU 53 338 19 566 

PASSIVA KOKKU 129 608 101 970 
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Lisa 6. AS Ühinenud Ajalehed bilanss aastatel 2011-2012, tuhandetes eurodes  

BILANSS 31.12.2011 31.12.2012 

AKTIVA (varad)     

KÄIBEVARA       

Raha 325 171 

Nõuded ja ettemaksed 462 547 

Nõuded ostjate vastu 448 542 

KÄIBEVARA KOKKU 787 718 

      

PÕHIVARA     

Materiaalne põhivara 782 747 

Immateriaalne põhivara 3 371 29 

PÕHIVARA KOKKU 4 153 776 

AKTIVA KOKKU 4 940 1 494 

      

PASSIVA     

KOHUSTUSED     

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED       

Laenukohustused 30 30 

Võlad ja ettemaksed  838 899  

   Võlad tarnijatele 162 135 

   Võlad töövõtjatele 16 24 

   Maksuvõlad 110 125 

   Saadud ettemaksed 548 604 

   Muud võlad 2 11 

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 868 929 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED     

Laenukohustused 153 123 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 153 123 

KOHUSTUSED KOKKU 1 021 1 052 

      

OMAKAPITAL     

Aktsiakapital nimiväärtuses 640 640 

Ülekurss 2 995 2 995 

Kohustuslik reservkapital 27 40 

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 0 51 

Aruandeaasta kasum (kahjum) 257 -3 284 

OMAKAPITAL KOKKU 3 919 442 

PASSIVA KOKKU 4 940 1 494 
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SUMMARY 

FINANCIAL ANALYSIS OF A MERGER BY THE EXAMPLE OF ÜHINENUD 

AJALEHED LTD 

Kairi Aspre 

Mergers are a topical phenomenon, because with economic difficulties many companies 

may face challenges with generating positive economic outcomes, which calls into 

question their sustainability and future prospects. Mergers are one way of rescuing 

distressed companies. However, mergers are not feasible for only businesses with 

difficulties. It is possible to achieve a competitive advantage, save costs through 

economies of scale, involve new competency, raise or maintain the market share, 

accelerate development and growth. As Ühinenud Ajalehed Ltd. company is formed 

through the merger of smaller firms, the author decided to analyze in this study whether 

the merger has been successful. The aim of this study is to identify the impact of a 

merger on merged company’s financial position and reach a conclusion whether has the 

merger been paid off. The analysis is based on the companies’ financial statements in 

2010-2012. 

The first part of the thesis presents a theoretical overview of mergers and aquisitions 

and how they are recorded in accounting, also of company’s value and the company’s 

performance evaluation methodologies. The author introduced the concept of „merger“, 

the associated concepts and objectives of the merger. The theoretical part of the thesis 

also includes financial analysis ratios that are used and interpret in the empirical part of 

the thesis. 
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The author starts the second part of the thesis by presenting the merger process with its 

participants and periods. It was found that the merger classified as a merger through 

assession which means companies merged into one remaining company. The aim was 

economically rational operating. The cash flow analysis showed that the company’s net 

cash flow has been negative every year, both before and after the merger, which means 

the company has difficulties with generating positive cash flow. The company does not 

require additional funding, it invests in fixed assets and cash flows from financing 

activities are not covered by operating cash flows. It turned out that, after the merger, 

the operating cash flows increased significantly. 

Company’s cost-benefit analysis revealed that the biggest cost factor is labor costs in 

the company, which is well justified for the media company. The share of labor costs 

has increased further after the merger, but the cost of goods, raw materials and services  

has been managed to keep lower. The company's sales revenue has exceeded the 

operating expenses in 2010, and after joining in the 2011, but the goodwill write-off 

occurred in 2012 increased significantly in operating expenses and thereby caused a 

negative operating and net profit generation. After the merger, advertising sales have 

increased, but sales to subscriber have fallen. This is due to decrease of population in 

counties, as well as an overall environmental change. 

Efficiency analysis showed that the merger has resulted in improved asset utilization 

efficiency, ie the assets generated sales faster compared to the pre-merger period. 

However, no significant change in current assets, and accounts receivable turnover. 

Accounts receivable turnover has increased considerably, but the author finds its reason 

to be that about half of the suppliers are members of the group and they have no 

obligation to rush with payment. Nevertheless, the company would be able to pay the 

debts of the supplier faster if they reduce flexibility in collecting demands from 

customers. 

Liquidity analysis showed that the company does not have a lot of liquid assets to pay 

their obligations. It may also be the reason of the delay in the payment for the members 

of the group of suppliers. Liquidity indicators show a downward trend after the merger 

and the company's ability to pay is not very good. Despite the relatively high debt to 
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equity ratio company doesn’t have any bank loans, and the author concludes, based on 

the results of the analysis and the company's financial statements, the company's 

activity is quite stable and does not require significant additional investment, but if it is 

still needed, they are ensured by the parent company, but not bank loans.  

Profitability analysis indicates rather a setback of the merger, because the ratios 

decrease after the merger. It is possible that it is due to the overall media market slump, 

which does not play a role in the merger. In 2012 return ratios are all negative due to 

write-off of goodwill, which resulted in a negative net profit. In 2011, the year after the 

merger company managed to improve the profit margin indicator. Also showed a drop 

in equity returns ratio, which is the most important ratios for the owners. It is important 

for the company to increase the return ratios and not let them fall negative. It can be 

done by increasing sales revenue or cost of product. The company is trying to increase 

sales revenue by conducting a digital revolution that should increase web-based 

advertising. In conclusion it can be said that no big chances in financial ratios were 

found and therefore, the merger did not have big impact on the financial ratios and 

economic indicators of the company.  
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