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ETTEVÕTTE TUTVUSTUS 
 
AS Premia Foods on toiduettevõtte, mis tegutseb kuuel turul ja mis on noteeritud NASDAQ OMX Tallinna Börsil alates 
2010.aasta 5.maist.  
 
Täna on ettevõttest, mis tegutseb nii Balti riikides, Venemaal kui ka Soomes ja Rootsis, saanud kõigil turgudel juhtiv 
toidufirma, mida tuntakse eelkõige tema kõrgelt hinnatud kaubamärkide kaudu jäätiseturul, jahutatud kalatoodete ning 
külmutatud kaupade turgudel. 
 
Premia Foodsi peamised kaubamärgid on Premia, Heimon Gourmet, Väike Tom, Eriti Rammus, Sahharnõi Rozhok, Etalon, 
Baltiiskoje, Klasika, Maahärra, Viking, Natali, Bueno!, jt. 
 
 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
  Grupp omab lisaks 20% osalust sidusettevõttes AS-s Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus. 
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Premia Foods grupi struktuur 
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INFORMATSIOON AKTSIONÄRIDELE  
 
2011.aasta finantskalender 
 
Premia Foodsi kõik aruanded avalikustatakse eesti ja inglise keeles nii ettevõtte kodulehel www.premiafoods.eu kui ka 
NASDAQ OMX Tallinna Börsi infosüsteemi vahendusel. Aruandeid on ka võimalik tellida oma e-maili aadressile, kirjutades 
selleks vastava taotluse aadressil premia@premia.ee 
 
Premia Foodsi finantstulemuste avalikustamine 2011. aastal toimub alljärgnevalt: 
 

2010.a. auditeeritud aastaaruanne    16.nädalal 
1.kvartali auditeerimata vahearuanne    21.nädalal 
2.kvartali ja 6 kuu käive      28.nädalal 
2.kvartali ja 6 kuu auditeerimata vahearuanne   34.nädalal 
3.kvartali ja 9 kuu käive     41.nädalal 
3.kvartali ja 9 kuu auditeerimata vahearuanne   47.nädalal 

 

 
Dividendipoliitika 
 
9.märtsil 2011. aastal teatas Premia Foods, et lähtuvalt ettevõtte nõukogu heakskiitvast otsusest teeb ettevõtte juhatus 
korralisele üldkoosolekule ettepaneku jagada 2010. aasta dividendideks 30% Premia Foodsi 2010.aasta puhaskasumist. 
Ettevõtte likviidsuskordajad ning võõr- ja omakapitali suhe on väga head ning ettevõttel on ka piisavalt võimalust kaasata 
täiendavaid vahendeid investeeringute või laienemiste teostamiseks. Ettepanek dividendide väljamaksmiseks eelnimetatud 
ulatuses on ka märk sellest, et Premia Foods soovib oma aktsionäride jaoks välja kujundada selget dividendipoliitikat. 
 
 
Aktsionäride üldkoosolek 
 
Aktsionäride üldkoosolek toimub 2011.a. maikuus, Tallinnas. Aktsionäride üldkoosoleku päevakord avalikustatakse ettevõtte 
kodulehel www.premiafoods.eu, ühes üleriigilise levikuga päevalehes ning NASDAQ OMX Tallinna Börsi infosüsteemis 
mitte hiljem, kui 3 nädalat enne koosoleku toimumist. 
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MISSIOON 
 
Soovime, et inimesed tunneksid rõõmu meie laiast sortimendist ning saaksid olla kindlad toodete kvaliteedile.  
Tahame, et Premia oleks märk hoolimisest, innovatsioonist ja kvaliteedist.  

 
 
 

VISIOON      
 
Premia Foods on juhtiv sügavkülmutatud ja jahutatud toidukaupade tootmise ja müügiga tegelev ettevõtte Baltikumi, 
Skandinaavia ja Loode-Venemaa piirkonnas. 
 
 
 
STRATEEGILISED EESMÄRGID 
 
- Olla igas ärisegmendis kahe juhtiva kaubamärgi seas. 
- Iga-aastane EBITDA marginaal olgu vähemalt 7% 
- Maksta dividendideks kuni 30% iga-aastasest puhaskasumist. 
 
 
 
TUGEVUSED 

 
- Eesmärgistatult arenev organisatsioon. 
- Juhtivad kaubamärgid kõigis ärisegmentides. 
- Lai geograafiline ulatus ning mitmekesine tooteportfell tagavad jätkusuutliku arengu. 
- Ettevõtte tugev finantsseis. 
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JUHATUSE ESIMEHE PÖÖRDUMINE  
 

2010.aasta oli Premia Foodsi jaoks kordaläinud ning sündmusterohke aasta. Aastat alustasime teadmisega, et meie ettevõttest 
saab peatselt börsifirma, mis teisendab meie positsiooni avalikkuse silmis ning muudab ettevõtte töökorralduse ja toimimise 
veelgi läbipaistvamaks. Premia Foods on noteeritud NASDAQ OMX Tallinna börsil alates 5.maist 2010.aastal, sealjuures 
meie aktsiate esmane avalik pakkumine õnnestus suurepäraselt ja seda ka vaatamata maailma majanduses sel ajal valitsenud 
tugevale turbulentsile ning kõigil meie sihtturgudel valitsenud majanduskriisile. 

 Aastaga saavutatud 12,5%-line käibekasv ning 89% kasumikasv olid numbrid, mille nimel pingutas kogu meie tänaseks 
797- liikmeline meeskond ja siinkohal soovingi just Premias töötavatele inimestele edastada suure tänu, et vaatamata 
rasketele majandusoludele olite kõik valmis pingutama ning endast maksimumi andma ettevõtte jätkuva arengu nimel. 

Enim kasvu tuli jäätisesegmendist, mille aitas kaasa nii kuum suvi kui ka 2010.aasta maikuus Peterburi suuruselt teise 
jäätisetootja Hladokombinat No1 omandamine. Aasta teises pooles kiirelt kasvama hakanud toorainehinnad aga mõjusid 
kasumlikkusele, kuna toorainehindade kasvu ei olnud võimalik koheselt edasi viia lõpptoodete hindadesse. Jäätisesegmendi 
hinnatõusud jäid seega 2010/2011. aasta vahetusele. Jäätiseturul aga tegid 2010.aastal ilma Eriti Rammusad koorejäätised, 
seda nii Eestis, kui ka Klasika nime all samad jäätised Lätis ja Leedus. Eriti Rammusa koorejäätis koonusvahvlis võttis 
esimese turul oldud nelja kuuga ligi 6% Eesti jäätiseturust, olles läbi ajaloo edukaim kaubamärgi ja jäätise turuletoomise 
projekt Eesti jäätiseturul. Rõõm on tõdeda, et Premia jäätiseid osatakse hinnata, millest annab tunnistust ka see, et Premia 
hoidis  2010.aastal Baltikumi jäätiseturul jätkuvalt kindlat liidrikohta. 

Kalasegment, mis käibest annab Premiale suurima osa, pidi 2010. aastal silmitsi seisma nii toorkala hinnatõusuga kui ka 
tulekahjuga toonases Uusikaupunki tootmisüksuses. Seda enam tunnustamist vääriv on asjaolu, et aasta lõpu seisuga sai 
ületatud 2009.aasta käibetulemus ning et selle segmendi EBITDA oli kaks korda suurem kui 2009.aastal, sealjuures suureks 
eduks võib lugeda ka innovaatilise tootesarja ISO-Grilli turuletoomise Soomes, mida müüdi kolme kuuga rohkem kui miljoni 
euro eest. Arvestades Soome konservatiivset tarbijakäitumist kalatoodete osas, on see märk sellest, et võetud suund oma 
kaubamärkide arendamisele just läbi kõrgema lisandväärtusega toodete, on õige tee. Tulekahju aga andis võimaluse 
restruktureerida kogu kalatootmisüksus, mille tulemusena kasvab tootmise efektiivsus ning ka üürikuludelt ootame 3,1 
miljoni krooni suurust säästu aastas.  

Külmkaup, mille peamiseks sihtturuks on Baltikum, oli majanduskriisist enim mõjutatud ja Premia kindlaks eesmärgiks 
terve aasta jooksul oli säilitada selle ärisegmendi kasumlikkus, korrastada tooteportfellid kõigil turgudel vastavaks kriisiaegsele 
ja eeldatavasti ka – järgsetele tarbijaeelistustele ning jätkata oma kaubamärkide agressiivset arendamist. Tehtud töö kandis ka 
vilja- kasumiprotsent võrreldes 2009.aastaga säilis ning alates kolmandast kvartalist on nii käibeliselt kui kasumlikkusest 
külmkaubasegment kasvutrendiga.   

Finantsiliselt on Premia täna tugevam kui kunagi varem. Augustikuus lõpule viidud laenuportfelli restruktureerimine 
andis meile oluliselt väiksema laenukoormuse ja väga hea oma- ja võõrkapitali suhte. Premia finantsrisk on madal ja ettevõtte 
likviidsus on võrreldes 2009.aastaga oluliselt paranenud. 

2010. aasta olulisemad sündmused olid meie jaoks järgmised: 

� AS-i Premia Foods aktsiate esmase avaliku enampakkumise (IPO) edukas läbiviimine ning AS-i Premia Foods 
aktsiate noteerimine NASDAQ OMX Tallinna börsil. IPO käigus müüdi 14,500,000 AS Premia Foods aktsiat. 
Avaliku emissiooni tulemusena laekus enne emissiooniga seotud kulude mahaarvamist 203 miljonit krooni (12,97 
miljonit EUR). Pärast emissiooniga seotud kulude mahaarvamist laekus Premia Foods AS-le 191 miljonit krooni 
(12,21 miljonit eurot). AS-i Premia Foods aktsiatega alustati kauplemist NASDAQ OMX Tallinna Börsil 5. mail 
2010.a. 

� Viidi lõpule OOO Hladokombinat No 1 ostuprotsess. OOO Hladokombinat No. 1 omab Peterburi jäätiseturul 
ligikaudu 20%-st turuosa, olles turul suuruselt teine jäätisetootja. OOO Hladokombinat No 1 konsolideeritakse  
AS-i Premia Foods alates 2010.a. maikuust. 

� Omandati 20% osalus 7. aprillil 2010. a. asutatud AS-is Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus 
(TFTAK) hinnaga 206 tuhat krooni (13,2 tuhat EUR). AS TFTAK (ja eelnevalt MTÜ TFTAK) on Premia Foodsi 
partner uute tehnoloogiate ja toodete väljatöötamisel. 

� Viidi lõpule Läti tütarettevõtte AS-i Premia FFL ostutehing, kus Premia Tallinna Külmhoone AS tasus 5% 
vähemusosa aktsiate eest 6,4 miljonit krooni (0,4 miljonit EUR). AS-i Premia FFL on alates soetuse momendist 
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konsolideeritud 100%-s mahus. Tasumata osa vähemusosaluse eest kajastati seni kohustusena bilansis real „Võlad 
ja ettemaksed“. 

� Viidi lõpule vähemusosaluse omandamine Eesti tütarettevõttes OÜ GourmetHouse, mille tulemusena kuulub 
100% OÜ GourmetHouse aktsiatest AS-i Premia Foods tütarfirmale AS Saaremere Kala. 

� Toimus tulekahju AS Premia Foods tütarettevõtte Heimon Kala Oy kalatöötlemisüksuses Uusikaupunkis. 
Tulekahjuga kaasnenud kahjud hüvitas kindlustusselts Fennia 2,9 miljoni euro (45,4 miljoni krooni) ulatuses. 

� Restruktureeriti ettevõtte laenuportfelli, mille tulemusena vähenes oluliselt ettevõtte laenukoormus ning 
intressikulud.  

� Premia Foodsi nõukogu võttis 20. detsembril 2010.a. vastu otsuse optsioonide väljastamise kohta Premia Foodsi ja 
selle tütarettevõtjate juhtorganite liikmetele ning võtmetöötajatele. Premia Foodsi nõukogu volitas Premia Foodsi 
juhatust sõlmima optsioonilepinguid nõukogu poolt kindlaksmääratud tingimustel. 

 
 
Moodsa ja dünaamilise organisatsioonina jätkab Premia Foods ka 2011.aastal eesmärgistatud arengut. 
 
2011.aastasse vaatame optimistlikult: majanduskriisi mõjud on vähenemas, seda küll riigiti erinevatel määradel, kuid trend on 
positiivne.  See annab meile usku näha jätkuvat, toidusektori kohta kiiretempolist kasvu ka 2011.aastal.  
2011.aastal soovime saavutada 11%-lise käibekasvu ning  25%-lise kasumikasvu. Potentsiaali selleks näeme kõigis 
ärisegmentides ning rõhuasetus on 2011.aastal tootearendusel ning tootmisefektiivsuse tõstmisel, järgides Premia Foodsi 
strateegilisi eesmärke 
 
Premia Foodsi juhatus teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku jagada dividendideks 30% 2010.aasta puhaskasumist ning 
selge dividendipoliitika väljatöötamine on olnud ka meie üks eesmärke, et meie aktsionärid teaksid ja saaksid dividendide 
väljamaksetega ka tulevikus arvestada. 
 
Premia läbivaks eesmärgiks on olla turu kahe juhtiva kaubamärgi seas kõigis tegevusvaldkondades, kus tegutseme. Vaid nii 
tegutsedes on võimalik jätkusuutlik ja kasumlik kasv.  
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INIMESED 
 

Premia Foodsis keskmine töötajate arv 2010. aastal oli 813 (2009.a. oli 636), kasvades aastaga 177 inimese võrra. Töötajate 
arvu kasv tuli peamiselt maikuus toimunud OOO Hladokombinat No 1 omandamisest, sealjuures enamus meie uutest 
töötajatest töötab tootmistöötajatena sealses jäätisevabrikus.  

 

Premia Foodsis töötas 2010. aasta 31.detsembri seisuga 797 inimest, sealhulgas OOO Hladokombinat No 1’s  234 inimest.  
2009. aasta 31. detsembri seisuga töötas grupis 581 inimest. Võrreldav töötajate arv, st. ilma Venemaata, vähenes aastaga 
3,1% ehk 18 inimese võrra. 
 
Töötasude kogusumma koos tööjõumaksudega oli 2010. aastal 176,1 miljonit krooni (11,26 miljonit eurot) ning võrreldes 
2009. aastaga toimus küll 13%-line tööjõukulude kasv absoluutnumbrites, kuid aasta keskmine tööjõukulu ühe inimese kohta 
aastal 2010 oli 216,7 tuhat krooni (13,8 tuhat eurot), vähenedes aastaga 11,6%. 2009. aastal oli töötasude kogusumma kokku 
155,9 miljonit krooni (9,96 miljonit eurot). Kui 2009.aastal toimusid kõigis Premia üksustes tulenevalt majanduskriisist 
palgalangetused, siis 2010. aastal suuremaid palgatingimuste muutmisi ei toimunud.  
 
 
Tegevusvaldkondade kaupa jaguneb Premia töötajaskond alljärgnevalt: 

 
 
Nagu eeltoodud graafikust näha, on suvisel perioodil töötajate hulk rohkem kui 1000 inimest, mis on tingitud jäätisetootmise 
sesoonsusest, millega seoses vajatakse suvisel perioodil hooajatöölisi. Täiendavalt  avaldas 2010. aastal suvisele töötajate 
hulgale mõju ka maikuus toimunud OOO Hladokombinat No 1 omandamine. Tulenevalt omandamistehingust Venemaal, 
kasvas ka müügi- ja logistikaüksuste personali hulk.  
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Riigiti oli Premia töötajaskonna jagunemine 2010.aastal alljärgnev: 
 

 
 

Premias töötavad inimesed ja meeskonnavaim on Premia jaoks tähtsaimad varad ning inimeste motiveerimine ja isiklike 
eesmärkide saavutamisele kannustamine on tähtis osa igapäevatööst.  
 
Seetõttu kujunes oluliseks kuupäevaks  Premia ajaloos  20. detsember 2010.a., mil ettevõtte nõukogu poolt sai kinnitatud 
optsiooniprogramm, mille tulemusena otsustati optsioonilepingute sõlmimine Premia Foodsi juhatuse ja nõukogu 
liikmetega ning Premia Foodsi tütarettevõtjate juhtkonna liikmete ja võtmetöötajatega optsioonide väljastamiseks 17. 
detsembril 2010. a  NASDAQ OMX Tallinna Börsil Premia Foodsi aktsiatega toimunud kaalutud keskmise tehingute  
hinnaga, milleks oli 0,93 eurot (s.t optsioonide tingimuste kindlaksmääramise päevale eelnenud börsipäeva kaalutud keskmise 
hinnaga).  
 
Premia Foodsi juhatuse poolt esitatud ja nõukogu poolt kinnitatud nimekirja kohaselt on käesoleval hetkel optsiooniplaanis 
22 inimest.  
Lõplik aktsiate arv, mida iga juhatuse liige ning võtmetöötaja märkida saab, sõltub Premia Foodsi ning iga töötaja 
valdkonnaga seotud individuaalsete eesmärkide täitmisest ja panusest Premia Foodsi tegevusse.  
Optsiooniplaani raames omandatud Premia Foodsi aktsiad annavad õiguse dividendile selle majandusaasta eest, millal aktsiad 
omandati, eeldusel, et dividendi saama õigustatud isikute nimekirja pole fikseeritud enne aktsiate omandamist. 
 
Premia Foodsi juhtkonna ja tütarettevõtete juhtkondade motivatsioonipakett sisaldab lisaks igakuisele töötasule ka iga-aastast 
boonusprogrammi, mis on seotud vastava riigi EBITDA-plaani täitmisega. Boonussüsteemi mehaanika on kõigi 
tütarfirmade juhtkondade jaoks identne ning boonuste väljamaksed otsustatakse pärast auditeeritud aastaaruande kinnitamist. 
Samuti on identne kõigi Premia Foodsi juhtkonna ning tütarfirmade juhtkondade töölepingutes sätestatud lahkumishüvitiste 
väljamaksmise kord. 
 
Premia Foodsi nõukogu liikmetele maksti 2010.aastal tasusid kokku 189 tuhat krooni (12 tuhat eurot) (2009.a. 83 tuhat 
krooni ehk 5 tuhat eurot). Tasude suurenemine on tingitud asjaolust, et 2010.aastal kajastuvad tasudes ka auditikomiteele 
makstud tasud. Samuti on 2010.aasta kulud kõrgemad tulenevalt asjaolust, et 2 nõukogu liiget valiti ametisse 5. mail 2009 
ning 1 nõukogu liige 17.augustil 2009, seega eelnimetatud kolmele nõukogu liikmele makstavad kulud kajastasid vaid osa 
2009. aastast. 
 
Ettevõtte nõukogu on täna 6-liikmeline ning täpsemat teavet nõukogu liikmete kohta saab Premia Foodsi kodulehelt 
www.premiafoods.eu ning käesolevast aruandest, alapeatükist „Hea ühingujuhtimise tava aruanne“. 
 
  

Venemaa, 202

Leedu, 90

Läti, 115

Eesti, 322

Rootsi, 23

Soome, 61
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SOTSIAALNE VASTUTUS 
 
Suurettevõttena tunnetab Premia oma sotsiaalset vastutust ühiskonnas ning selle väljendamiseks on ettevõte valinud välja 
alljärgnevad valdkonnad, mida toetades tahame juhtida inimeste tähelepanu ning teadlikkust inimeste endi tegevuse ja meid 
ümbritseva osas. 
 

1. Sportlikud eluviisid. 
Premia on olnud tänaseks juba 10 aastat Tallinnas asuva omanimelise jäähalli- Premia Jäähalli-  nimisponsoriks. 
Jäähall, mis eelkõige on suunatud laste ja noorte seas iluuisutamise ning hokimängu populariseerimiseks, on olnud 
tähtis nii nende spordialade arengu seisukohalt kui ka selleks, et lastele juba maast madalast tuua lähemale 
sportlikud eluviisid ning spordi kaudu eneseteostamise võimalus.   
 
4 aastat on aga Premia toetanud Eestis tuntud käsipallimeeskonda Põlva Serviti, olles meekonna üks 
suurtoetajatest. Käsipall on arenev ning järjest enam populaarsust koguv spordiala, mille toetajaskond eriti Lõuna-
Eestis on jätkuvalt kasvav. Ala populaarsuse kasv on teinud võimalikuks ka Põlva Serviti meeskonna ühe tähtsama 
mängija Mait Patraili eduka siirdumise Shveitsi käsipalliliigasse. Eduka ning areneva meeskonna toetamine on 
samuti osa Premia soovist propageerida sportlikke eluviise ning näidata, et tippu võib tõusta sõltumata spordialast 
või klubi asukohast, tähtis on soov ning tahtmine end ületada. 
 

2. Kultuur 
 
Iga rahva jaoks on tähtsad tema juured ja päritolu ning ümbritsev kultuur. Selleks aga, et kohalik kultuur saaks 
areneda, tuleb suhestuda maailmaga, vaadata, kuidas elatakse kaugematel maadel, mida peetakse tähtsaks ja millised 
on arengusuunad. Premia peab oluliseks anda oma panus meie kõigi silmaringi avardamisele ja seetõttu alustati 
2010.aastal mitme kultuuriprojekti toetamist.   
Viljandi Folk on Eesti igasuvine muusikafestival, mis on aastate jooksul kogunud endale väga palju poolehoidjaid 
ja mille eesmärgiks on lähemate ja kaugemate maade folkmuusika kaudu sealsete kultuuride ja pärandite 
tutvustamine. Folgil esitatav muusika ning festivali atmosfäär on midagi, mis näitab, et riikidel ja rahvastel ei ole 
tegelikult piire. Oleme kui üks pere, kes tahab nii iidses kui moodsas muusikas ning koosolemises näidata 
ühtekuuluvust ning Premia jaoks on võimalus seesugust mõtet ja hingamist toetada privileeg ning kompliment. 
Kinokultuur on samuti valdkond, mis toob meile maailma rahvaste elu, erinevate autorite pilke maailmas 
toimuvale ning sageli viitab üheselt ühiskonna valupunktidele siin- ja sealpool Vaikset ookeani. Premia valis 
2010.aastal toetusprojektideks Pimedate Ööde Filmifestivali (PÖFF) alafestivalid Justfilm ning Animated 
Dreams ning Katusekino projekti, kuna nende ettevõtmiste kaudu oli võimalik nii täiskasvanute, noorte kui laste 
kino- ja maailmapilti rikastada filmidega, mis kuuluvad väärtfilmide hulka ja on alternatiiviks Hollywoodi 
kassamagnetite kõrvale. Nii PÖFFi kui Katusekinoga jätkub koostöö ka 2011.aastal. 
Jäätisekultuur on pidevalt arenev ning kõigi jäätisesõprade suure tähelepanu alla alates esimestest kevadistest 
päevadest. Uusi jäätisi ning olemasolevat Hladokombinat No 1 laia sortimenti oli Premial võimalus tutvustada 
2010.aasta juuni alguses ka Peterburis toimunud Rahvusvahelisel Jäätisepäeval. Tegemist on traditsioonilise 
üritusega, mida sealne elanikkond oskab ja teab oodata ning väärtustada. Koostöö nimetatud ettevõtmisega jätkub 
ka 2011.aastal. 
 

3. Meie elukeskkond 

Inimese elutegevus on jätnud loodusele ja tervele planeedile jälje, palju on kadunud linnu- ja loomaliike, paljud aga 
kantakse igal aastal ohustatud liikide nimekirja. Premia soovib juhtida tähelepanu liikidele, kelle püsimajäämine on 
tähtis ning läbi selle omakorda viidata vajadusele suhtuda vastutustundlikult loodusesse kõikjal maailmas. 
Premia on olnud Tallinna Loomaaias elavate lumeleopardide (Uncia uncia) vaderiks üle 7 aasta. Lumeleopardid on 
haruldased kaslased, kes elavad kaugel Kesk-Aasia ja Himaalaja kõrgmäestikes ning mängivad tähtsat rolli sealses 
ökosüsteemis. Lumeleopardid on tänaseks ohustatud liik tänu nende hinnalisele nahale ning Premia sooviks on läbi 
vaderiks olemisele tõmmata tähelepanu sellele haruldasele liigile ning seista selle säilimise eest, läbi mille saame 
kaasa aidata ka lumeleopardide elukohtade ökosüsteemide säilimise eest. 
Leedus, Klapieda linnas asuvat Meremuuseumit ning sealset delfinaariumit on Premia toetanud samuti üle 7 aasta. 
Meres elutseva taimestiku ning loomastiku tundmine on tähtis nii lastele kui täiskasvanutele ning delfiinid, olles 
ühed intelligentsemad mereasukad, muudavad selle sõnumi edastamise mõjukamaks. 
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TEGEVUSARUANNE 
 
Premia Foodsi 2010.aasta 12 kuu käive oli 1,2 miljardit krooni (77,3 miljonit eurot), EBITDA 110,9 miljonit krooni 
(7,1 miljonit eurot) ning puhaskasum 20,4 miljonit krooni (1,3 miljonit eurot).  
 
Võrreldes 2009.aastaga kasvas ettevõtte käive 12,5%, EBITDA 14% ja puhaskasum 89%. 
Aasta keskmine EBITDA marginaal oli 9,2% ning puhasrentaablus 1,7%. Omakapitali suhtarv oli aasta lõpu seisuga 60% ja 
likviidsuskordaja 1,89. Võrreldes 2009.aastaga, on märkimisväärne paranemine toimunud kõigi eelnimetatud näitajate osas. 
 
Järgnevas koondtabelis on välja toodud kontserni põhilised arvnäitajad. 
 
 

 
 

EBITDA = kasum enne finants-, maksu-, ning põhivara kulumi- ja väärtuse languse kulusid 

Netovõlgnevus = Intressi kandvad võlakohustused – Raha ja raha ekvivalendid 

na – info ei ole saadaval 
 
 

VÕTMENÄITAJAD  

2010 2009 2008 2010 2009 2008
milj kr milj kr milj kr milj EUR milj EUR milj EUR

Müügitulu 1 209.1 1 075.0 na 77.3 68.7 na
Brutokasum 292.1 278.2 na 18.7 17.8 na
EBITDA 110.9 97.0 na 7.1 6.2 na
EBIT 48.0 39.4 na 3.1 2.5 na
Puhaskasum 20.4 10.8 na 1.3 0.7 na

31.12.10 31.12.09 31.12.08 31.12.10 31.12.09 31.12.08
milj kr milj kr milj kr milj EUR milj EUR milj EUR

Netovõlgnevus 175.4 289.7 308.5 11.2 18.5 19.7
Omakapital 647.3 434.1 425.9 41.4 27.7 27.2
Varad 1 078.7 983.1 1 028.3 68.9 62.8 65.7

Suhtarvud valem 2010 2009 2008

Brutorentaablus Brutokasum / Müügitulu 24.2% 25.9% na
EBITDA marginaal EBITDA / Müügitulu 9.2% 9.0% na
EBIT marginaal EBIT / Müügitulu 4.0% 3.7% na
Puhasrentaablus Puhaskasum / Müügitulu 1.7% 1.0% na

Tegevuskulude suhtarv Tegevuskulud / Müügitulu 24.8% 25.5% na

Likviidsuskordaja Käibevara / Lühiajalised kohustused 1.87 1.15 1.06
Omakapitali suhtarv Omakapital / Varad 60% 44% 41%
Finantsvõimendus Netovõlg / (Omakapital + Netovõlg) 21% 40% 42%
Omakapitali tootlus Puhaskasum / Keskmine omakapital 4% 3% na
Varade tootlus Puhaskasum / Keskmine varade maht 2% 1% na

Kasumiaruanne

Bilanss
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Ettevõtte juhtkond hindab 2010 aasta tulemusi ootuspärasest paremateks.  

Ületatud said kõik juhtkonna poolt 2010.a. alguses tehtud prognoosid käibe- ja kasumlikkuse näitajate osas.  

2010.aasta oli toidutööstustele tervikuna komplitseeritud, majanduskriisi mõjud ja kiiresti üle maailma kallinenud 
toorainehinnad ning teisalt jaekettide vastuseis hinnatõusudele muutsid turusituatsiooni pingeliseks. Siiski saavutati 
juhtkonna prognoosidest paremad kasvunäitajad nii käibes kui kasumis, mis on kogu ettevõtte meeskonna tubli töö tulemus 

Premia Foodsi tooteportfellist 34,2% moodustab jäätis, 38,5% kala ja kalatooted ning 25,7% külmutatud tooted, seega 
tooteportfell on hästi tasakaalustatud. Ettevõte tegutseb kuuel turul ning Premia Foods jätkab kõigil oma sihtturgudel ning 
tootesegmentides liidripositsioonidel.  

 
SEGMENDIANALÜÜS TEGEVUSVALDKONDADE KAUPA 

 
Nagu eeltoodud graafikult näha, on Premia Foodsi tooteportfell hästi tasakaalustatud ning kõik kolm tegevusvaldkonda 
annavad pea võrdse osa ettevõtte käibest. Suurima osakaaluga on kala- ja kalatoodete segment, mille peamiseks sihtturuks on 
täna Soome, teisel kohal on jäätis ja sellele järgneb külmkaup. Viimase kahe tegevusvaldkonna peamisteks sihtturgudeks on 
Balti riigid ning St Peterburgi linn ja Leningradi oblast. 

Premia Foodsi segmentide ning geograafiliste turgude omavahelised seosed võtab kokku alljärgnev graafik, kus on 
välja toodud sihtriikide kaupa segmentide osakaalud kogukäibest. Nii näiteks on näha, et 33,2% Premia Foodsi kogukäibest 
annavad kala ja kalatooted Soome turult, 21,8% Baltikumis müüdud jäätis, 25,5% Baltikumis müüdud külmkaup ja 11,7% 
Venemaal müüdud jäätis. 

 
 

  

SEGMENTIDE OSAKAAL KOGUKÄIBEST SIHTTURGUDE KAUPA  

0.6% 9.7% 4.6% 7.5% 11.7% 0.1%

0.0% 12.1% 9.3% 4.1% 0.1% 0.0%

33.2% 5.0% 0.1% 0.1% 0.1%

0.1% 1.1% 0.0% 0.3% 0.0%

Soome Eesti Läti Leedu Venemaa Muud riigid

Jäätis

Külmkaup

Kala

Muu

SEGMENT

-------------------

TURG
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Segmentide võtmenäitajaid analüüsides tasub silmas pidada, et: 

� 2010. aasta teises pooles avaldasid jäätisesegmendi kasumlikkusele kõigil sihtturgudel tugevat mõju üle maailma 
kiiresti tõusnud toorainehinnad. Toodete hinnatõus lõpptarbijatele toimus 2011.a. 1.kvartali jooksul, eesmärgiga 
tasandada tooraine hindade tõusust tulenenud negatiivset mõju, kuid eeldatavasti lähiajal toorainete hindade tõus 
jätkub. 

� Jäätise ja külmutatud toodete müügitegevus ja logistika on omavahel täielikult integreeritud, mistõttu on ka üld- ja 
müügikulud jagatud nimetatud kaubagruppidele proportsionaalselt käibega. Seepärast langeb külmutatud toodetele 
proportsionaalselt suurem osa kuludest talvisel perioodil (1. ja 4. kvartal), mil jäätise müügimahud on väiksemad. 

 

Premia Foodsi võtmenäitajad tegevusvaldkondade kaupa: 

 
 
  

SEGMENDIANALÜÜS  

2010 2009 2010 2009
milj kr milj kr milj EUR milj EUR

Müügitulu
Jäätis 413.6 251.8 26.4 16.1
Külmutatud tooted 310.3 350.8 19.8 22.4
Kala ja kalatooted 465.6 458.2 29.8 29.3
Muu 19.6 14.2 1.3 0.9
Kokku 1 209.1 1 075.0 77.3 68.7

Brutokasum
Jäätis 155.9 107.2 10.0 6.9
Külmutatud tooted 69.6 75.6 4.5 4.8
Kala ja kalatooted 61.0 91.7 3.9 5.9

Brutorentaablus (%)
Jäätis 38% 43% 38% 43%
Külmutatud tooted 22% 22% 22% 22%
Kala ja kalatooted 13% 20% 13% 20%

EBITDA
Jäätis 53.3 41.4 3.4 2.6
Külmutatud tooted -8.9 -4.3 -0.6 -0.3
Kala ja kalatooted 64.6 32.1 4.1 2.1

Ärikasum
Jäätis 29.3 23.6 1.9 1.5
Külmutatud tooted -21.5 -18.0 -1.4 -1.1
Kala ja kalatooted 47.3 15.8 3.0 1.0
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Jäätisesegment. 
 

 
 

       
 
Jäätisesegmendi käive kasvas aastaga 64% ning jäätiselt teenis Premia ka suurima osa 2010.aasta brutokasumist. 
Jäätiselt teenis ettevõte 12 kuuga 48,7 miljonit krooni (3,1 miljonit eurot) rohkem brutokasumit ning segmendi EBITDA 
kasvas 12,1 miljoni krooni (0,8 miljoni euro) võrra. 
 
Sellise hea tulemuse põhjuseks on nii alates maist 2010.a. konsolideeritava Peterburis asuva Hladokombinat No 1 
müügitulemused kui ka aktiivne tegutsemine nii populaarsust võitnud uudistoodetega kui aktiivsete müügikampaaniatega 
terves Baltikumis. Hladokombinat No 1 jäätise segmendi käive ajavahemikul mai kuni detsember oli 142,0 miljonit krooni 
(9,1 miljonit eurot) ning brutokasum 40,8 miljonit krooni (2,6 miljonit eurot). 
 
Premia oli 2010.aastal edukas nii turunduskampaaniate kui tootearenduse osas.  
2010.aasta aprillis turule toodud Eriti Rammus koonusjäätis haaras Eestis vaid 4 kuuga ligi 6% turuosa ning ületas lähimat 
konkurenti, milleks on Premia Väikese Tomi nimeline pulgajäätis, rohkem kui 2-kordselt. Tegemist oli erakordse 
sündmusega Eesti jäätiseajaloos ning ületatud said kõik prognoosid, mis sellele jäätisele ning kaubamärgile tervikuna olid 
seatud. Sealjuures toodi Eriti Rammus turule sisuliselt ilma reklaamita, uudis uuest ja maitsvast jäätisest levis suusõnal.  
Kulutused tootearenduseks olid orienteeruvalt 45 000 krooni ehk 3000 eurot. 
Edukad olid ka teised turunduskampaaniad ning kokkuvõttes säilitas Premia turuliidri positsiooni, hoides 40% turuosa 
rahalises arvestuses. 
 
Analoogiline koonusjäätis sai turule toodud ka Leedus, sealse Premia juhtiva kaubamärgi Klasika all, mis koondab endas 
kõrgemas hinnaklassis asuvaid koorejäätiseid. Ka Leedus oli toode edukas ning aitas kaasa sellele, et Premiast sai 2010.aasta 
suvel Leedu jäätiseturu liider 21,1%- lise turuosaga. Arvestades Leedus valitsevat suurt hinnatundlikkust ning private labelite 
suurt hulka, on Klasika kaubamärgi edu muljetavaldav ning näitab, et kvaliteetne jäätis on hinnas ka siis, kui turul üldiselt 
valitseb odavama toote eelistamise meeleolu. 
  
Lätis oli nii tootearendus kui turunduskampaaniad suunatud portfelli laiendamisele ning distributsiooni kvaliteedi 
parendamisele. Lätis hoiab Premia turul tugevat teist kohta 14%- lise rahalise turuosaga ning arvestades Läti majanduse 
rasket olukorda ning suurt tööpuudust, mis on inimesi sundinud eelistama pigem omamaiseid ja odavamaid tooteid, on 
Premia tooteportfell siiski suutnud anda piisava valiku ja hea hinna-kvaliteedi suhte.  
 
St Peterburgi piirkonnas on Premia juhtivateks kaubamärkideks Sahharnõi rozhok, Etalon ning Baltiiskoje. Need kolm 
kaubamärki annavad ligikaudu 80% Premia sealsest jäätisekäibest, sealjuures on meie Hladokombinat No 1 Sahharanõi 
rozhok Peterburi eelistatuim jäätis, mida toodetakse aastas üle 5 miljoni tüki. Võrdluseks- Eriti Rammusat koonusjäätist 
tootis Premia Eesti turu tarbeks 2010.aastal ligikaudu 2 miljonit tükki. 2010.aastal toimus Peterburi turul tooteportfelli 
struktuuri muutmine, mille käigus sortimenti vähendati ning re-positsioneeriti Baltiiskoje kaubamärk. Koos sellega toimus ka 
Etaloni nime kandva kaubamärgi, mis on hinnalt kallimas segmendis üks juhtivaid brände  Peterburis,  laiendamine. 
Hladokombinat No 1 hoiab Peterburi turul tugevat teist positsiooni, orienteeruvalt 22%-lise turuosaga.  
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Alljärgnevad graafikud iseloomustavad Baltikumi ja St Peterburgi jäätiseturgude jagunemist. 
 

 
Premia jätkas ka 2010.a. Baltikumis turuliidrina, sealjuures tähelepanuväärne on asjaolu, et suurimateks konkurentideks 
nimetatud piirkonnas on tõusnud jaekettide omatooted ehk private labelid. Viimatinimetatutele on iseloomulik reeglina 
odavama hinnaga toodete pakkumine, mis tähendab ka survet üldisele hinnatasemele. Kasvanud toorainehindade juures on 
see tendents ka Premiale suureks väljakutseks ja see tähendab suuremat panustamist nii tootmisefektiivsuse kasvatamisele kui 
ka olemasolevate liiderkaubamärkide tugevdamisele. 
 

LÄTI JÄÄTISETURG
rahaline turuosa juunis - juulis 2010

Premia, 14%

RPK, 43%Private label, 

15.6%

Ingman,

8.3%

Teised, 19%

Allikas: AC Nielsen

EESTI JÄÄTISETURG
rahaline turuosa juunis - juulis 2010

Teised, 7%

Ingman,

20%

Balbiino, 22%

Private label, 

11%

Premia, 40%

Allikas: AC Nielsen

LEEDU JÄÄTISETURG
rahaline turuosa juunis - juulis 2010

Teised, 22.6%
Premia, 21.1%

Ingman,

11.0%

Vikeda, 15.4%
Private label, 

14.3%

Pieno

Zvaigzdes,

15.6%

Allikas: AC Nielsen

PETERBURI JÄÄTISETURG
rahaline turuosa juunis - juulis 2010

Teised,

38%

Talosto, 15%

Petroholod,

25%

Premia,

22%

Allikas: juhtkonna hinnang



AS PREMIA FOODS 2010.a. konsolideeritud majandusaasta aruanne 
 tuhandetes Eesti kroonides ja eurodes  

 

 

  18 

 

Kala- ja kalatoodete segment. 
 
Suurim EBITDA ja ärikasumi panus tuli kala- ja kalatoodete segmendilt, sealjuures kala ja kalatoodete EBITDA kasvas 
võrreldes 2009. aastaga koguni 2 korda ning ärikasum 3 korda, sealjuures just need näitajad kajastavad 2010. aastal 
õiglasemalt tulemust, kuna nendes on arvestatud ka kindlustushüvitise poolt kaetud saamata jäänud müügikasumiga. 
 
Kala ja kalatooted annavad Premiale aasta lõikes endiselt suurima osa ehk 38,5% käibest ning ettevõte hoiab kalatoodete 
peamisel sihtturul, milleks on Soome turg, kaubamärgiga Heimon Gourmet’ pakendatud jahutatud kalatoodete segmendis 
tugevat teist positsiooni 25%-lise turuosaga. Soome turul moodustavad pakendatud tooted ligikaudu kolmandiku jaeturust, 
sealjuures konkurents on terav, kuna on palju kodumaiseid tootjaid. Seega sektor tervikuna on killustunud, kuid näha on ka 
esimesi konsolideerumise märke.  
 
Premia vaieldamatuks konkurentsieeliseks kala- ja kalatoodete segmendis on vertikaalne integratsioon- kontrollime 
väärtusahelat alates kalakasvatustest ( Premia tütarettevõtted Soomes ja Rootsis) kuni lõpptoodanguni (kalatöötlemine Eestis 
ja väiksemal määral Soomes). 
 
Kalakasvatuste omamine on kasulik mitmel põhjusel: 

� Toorkalaga varustatusega tagamine. Premia kasvatab ise ligikaudu 40% aastas vajaminevast toorkalast, 
sealjuures Soomes ja Rootsis asuvates tütarfirmades kasvab peamiselt vikerforell ja siig. Kokku kasvatas ettevõte 
eelmisel aastal ligi 1,9 miljonit kg kala, ülejäänud, valdavalt lõhe, ostetakse sisse Norrast ja Taanist. Vähemal määral 
ostab ettevõte sisse ka pangassiust, kui Soome tarbijate kasvavalt eelistatavat kala. Kuna kalasektor sõltub äärmiselt 
palju toorkala kättesaadavusest ning toorkala hinnast, on oma kasvatuste omamine, mis annab kontrolli nende 
valdkondade üle, olnud Premia jaoks kriitilise tähtsusega. 

� Toorkala kvaliteet. Premia kõrged standardid kalakasvatustele võimaldavad meil pidevalt kontrollida 
endakasvatatud kalade kvaliteeti ning seega pakkuda ka kõrgetasemelist lõpptoodangut. Kalatoodete hinna määrab 
ligi 80% ulatuses toorkala hind ning kehva kvaliteediga toorkala tähendab ka suuremaid tootmiskulusid, seega on 
vaieldamatult kõrgekvaliteedilise toorkala tagamine üks võtmeteguritest edu saavutamisel. 

 
2010.aasta oli kalatoodete segmendile erakordsete tingimuste (kiiresti kasvanud toorkala hind ning põleng Uusikaupunki 
tehases) tõttu tavapärasest oluliselt keerulisem.  
Kalatoodete tootmise restruktureerimise tulemusel asuvad tootmisüksused nüüd Saaremaal Vettelis ning Hämeenlinnas, kuid 
kuni detsembri lõpuni kandis ettevõtte siiski taagana kaasas endise, Uusikaupunkis asunud tootmisüksuse üldkulusid, 
mistõttu aasta keskmisena saavutatud 13,1%-st brutomarginaali võib eeltoodut kokku võttes lugeda heaks tulemuseks.  
 
2010.aasta suurimaks kordaminekuks turunduse vallas võib lugeda maikuus Soome turule toodud ISO Grilli- sarja. 
Nimetatud kaubamärgi all müüs Premia Soome tütarettevõte Heimon Kala uudseid ja mugavalt kasutatavad grilltooteid. 
Vaatamata Soomes valitsevale jahutatud kalatoodete populaarsusele, ei olnud seesuguseid tooteid veel turule toodud ning 
ISO Grilli müüs kolme suvekuuga tooteid miljoni euro eest, mis näitab, et kõrgemale lisandväärtusele suunatud tootearendus 
õigustas end igati. 
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Baltikumi suunal oli 2010.aasta samuti uudisterohke.  
Kevadel toodi turule uus kaubamärk Viking, mille esimesed tooted olid jahutatud ja pakendatud forelli- ning lõhetooted 
ning toorforell oli pärit loomulikult Premia kalakasvatustest Skandinaavias. Sügisel laiendati kaubamärki ka 
sügavkülmasektorisse ning turule toodi säilitusainetevabad kalapulgad ja – burgerid. Vikingi tooted on vaatamata lühikesele 
turuloleku ajale võitnud tublisti populaarsust ning kaubamärgi kiire arendamine jätkub ka 2011.aastal.  
 
 

 
 

     
 
 
 
Ka Baltikumi kalaturg on killustunud, pakendatud jahutatud toodete osakaal kogu kalatarbimises on ligikaudu 10%, kuid 
trend on selgelt kasvav. Sealjuures on Premia tütarfirma GourmetHouse tegutsemas peamiselt Eesti turul jahutatud lahtise 
punase kala müügiga erinevatele jaekettidele, sealjuures forell on pärit Premiale kuuluvatest kalakasvatustest.   
 
Premia Foodsi kogukäibest 6% tuleb kala- ja kalatoodete müügist Eestis. Eelistatumad kalasordid, nii nagu ka Soomes, on 
siin lõhe ja forell, vähemal määral ka pangassius ning teised Aasiast pärit kalasordid. Kuna toorkala hinnad 2010.aastal tõusid, 
oli Baltikumis näha nõudluse langemist, kuid jätkuv tasakaalustatud toitumise ning kala eelistamise vajaduse propageerimine 
massimeedias aitab kindlasti kaasa ka inimeste kalaeelistamise kasvule. 
 
Kala ja kalatoodete EBITDA-d ja ärikasumit mõjutab bioloogiliste varude ehk eluskala ümberhindlus. Reeglina kaasneb 
aktiivse hilissügisese tapmisperioodiga ülepakkumisest tulenev hinnalangus.  2010. aasta keskmisest soojem suvi aga 
vähendas kalakasvatajate eluskalavarude lisakasvu ning sellega kaasnenud ülepakkumist.  
Kasvatades oma Soomes ja Rootsis asuvates kalakasvatustes peamiselt vikerforelli (ettevõtte poolt kasvatatavast aastasest 
kogumahust moodustab vikerforell 84%), lähtub ettevõte oma kalavarude hindamisel Norra vikerforelli ekspordi statistikast. 
Kalavarude IFRS ümberhindlus andis aasta lõikes positiivse mõju 16,0 miljonit krooni (1,0 miljonit eurot) ulatuses, mis on 
11,1 miljonit krooni (0,7 miljonit eurot) enam kui 2009.aastal.  
 
 
 
Alljärgnev graafik annab ülevaate Norra roogitud vikerforelli ekspordi hindadest ja mahtudest kahel viimasel aastal. 
 

 
 
  

Norra vikerforelli eksport aastatel 2009-2010

Allikas: www.akvafakta.no
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Külmkaubasegment. 
 
 
Külmkaubaga teenis ettevõte 2009.aastaga võrreldava brutokasumi 69,6 miljonit krooni ehk 4,5 miljonit eurot (2009.aastal 
75,6 miljonit krooni ehk 4,8 miljonit eurot). 
Külmkaubasegmendi peamine sihtturg on Baltikum ja siin müüdud külmkaup annab 25,5% Premia Foodsi kogukäibest.  
2010.aastaks seatud eesmärgid külmkaubasegmendile olid tooteportfelli restruktureerimine ning kasumlikkuse hoidmine, 
kuna kriisiaegne tarbijakäitumine oli muutunud ning alanud oli ka külmkaubale suur hinnasurve. 
 
 
Külmkaubaportfelli restruktureerimine tähendas nii Premia enda kaubamärkide osas kui ka vahendatavate kaubamärkide 
osas orienteerumist hinnalt pigem odavamatele toodetele, kuna valmistoit ( näiteks pizzad), külmutatud friikartulid ning ka 
osaliselt kallimad köögiviljasegud olid portfellis oma kõrgeid positsioone loovutamas ning kasvunumbreid näitasid 
pelmeenid, lihapallid ja teised poolfabrikaadid. Seetõttu oli vajalik vahetada ka mõningaid külmkaubatarnijaid, eesmärgiga 
saavutada parem hinna- ja kvaliteedi suhe ning oli vaja leida ka uusi, et täiendada olemasolevat sortimenti. Alates 2010.aasta 
algusest on Premia Euroopa ühe suurima külmutatud köögiviljade tootja ja müüja- Hortexi- ametlik edasimüüja Eestis ja 
Lätis, mis andis võimaluse ka mitmeid enda kaubamärkide alt müüdavaid tooteid tellida Hortexi kõrgete 
kvaliteedistandarditega tootmisüksustest ja seeläbi veelgi tõsta pakutavate köögiviljade hinna- kvaliteedi suhet.  
 
Premia tähtsaimad tootekategooriad külmkaubasegmendis on: 

� Pelmeenid ja teised poolfabrikaadid 
� Köögiviljad ja friikartulid 
� Liha ja lihatooted 
� Valmistoidud ( pizzad, jt) 

 
Kõiki eelnimetatud tootekategooriaid müüb Premia Baltikumi kõigis jaekettides ning ka Horeca- segmendis. Ettevõtte 
juhtkonna hinnangul on Premia ka kõigis eelnimetatud kategooriates Balti riikides liidrite seas. 
 
Aasta keskmisena saavutas Premia 22%-lise brutomarginaali, mis tähendab, et kasumlikkuses suudeti hoida 2009.aastaga 
sama taset. Seega võib lugeda eesmärgid saavutatuks, seda enam et alates 2010.aasta 3.kvartalist näitas külmkaubasegment ka 
tõusumärke ning aasta lõpu seisuga on müügimahud jõudnud 2009.aastaga võrreldavale tasemele. 
 
Tugeva panuse mahtude kasvu ning kasumlikkuse säilitamisse on andnud Premia enda kaubamärgid Maahärra, Bueno! ja 
Natali. Kui Maahärra on Eesti turul tuntud ja eelistatud kaubamärk juba pea 10 aastat, siis Bueno! turuloleku aeg 2010.aasta 
lõpu seisuga on vaid poolteist aastat ning selle kaubamärgi all müüdavad tooted moodustavad baltikumis Premia jaoks juba 
arvestatava mahu. Natali on Leedu turul müüdav kaubamärk, pika ajalooga ning tuntud ja populaarne sealgi. Kõigi 
kaubamärkide all müüdavatest toodetest olid 2010.aastal populaarseimad just poolfabrikaadid ning lihtsamad 
köögiviljasegud. 
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SEGMENDIANALÜÜS TURGUDE LÕIKES 
 

Premia Foodsi sihtturud on välja toodud alljärgneval kaardil: 
 
Suurima osa Premia Foodsi käibest annab Soome turg, 
sealjuures 2010.aastal sai ettevõte nimetatud turult 410,7 
miljonit krooni (26,2 miljonit eurot) käivet, mis on 21,2 
miljonit krooni (1,4 miljonit eurot) rohkem kui 2009.aastal. 
Käibekasv tuli peamiselt kõrge lisandväärtusega uudistoodete 
lisandumisest ning aktiivsest jõulukampaaniatest osavõtmisest, 
samuti edukast tööst Horeca- sektoris.  
 
Eesti turg on Premia Foodsi sihtturgudest tähtsuselt jätkuvalt 
teisel kohal ning saavutatud 337,6 miljoni kroonine (21,6 
miljoni eurone) käive annab põhjust rahuloluks. Ettevõte 
jätkab Eestis jäätiseturu liidrina, omades 40%-list rahalist 
turuosa. 2010.aasta edukaim uudistoode, „Eriti 
Rammus“ koonusjäätis saavutas Eesti turul konkurentsitu 
liidripositsiooni ning aasta lõpu seisuga oli ettevõte seda 
müünud 2 miljonit tükki, mis tähendab ligi 6%-list rahalist 
turuosa. Jätkuvalt ollakse liidrite seas ka külmutatud kaupade 
turul, sealjuures juhtivateks kaubamärkideks on „ Maahärra“ ja 
„Viking“. 
 
 

 
 
Lätis on samuti näha positiivseid signaale, kuna 3. ja 4. kvartali käibed ületasid 2009.aasta vastavate perioodide tulemusi. 
2010.aastal teenitud 169,9 miljonit kroonine (10,9 miljoni eurot) käive asetab Läti Premia Foodsi sihtturgude seas kolmandale 
kohale. Läti majandus oli 2010.aasta jooksul raskes seisus ning sealsel turul tehtud jõupingutused oma positsiooni hoidmiseks 
ja parendamiseks on kandnud vilja.  
 
Leedu turg on 2010.aasta igas kvartalis ületanud 2009.aasta käibetulemused. Aasta kokkuvõttes saavutatud 6,3%-line ehk 
8,5 miljonit kroonine (0,5 miljoni eurot) käibekasv võrrelduna eelneva perioodiga on sihikindla töö tulemus. Leedu turg on 
oma struktuurilt küll Baltikumi keerulisim, kuid 2010.aasta näitas, et varasemad valikud nii personali kui ka sortimendi ning 
tootearenduse osas on end igati õigustanud.  
 
Peterburis asuva Hladokombinat No 1 tooteportfell koosneb täna pea 100%-liselt jäätisest ning 2010.aasta eesmärgiks oli 
pärast maikuus toimunud tootmiseks vajaliku sisseseade omandamist keskenduda olemasoleva portfelli restruktureerimisele, 
mille käigus lõpetati ebaefektiivsete toodete tootmine ning keskenduti ainult peamiste kaubamärkide arendamisele. Venemaa 
tegevust konsolideeritakse Premia Foodsi kogukäibesse alates 2010.aasta maist ja 8 kuuga saavutatud 143,5 miljonit kroonine  
(9,2 miljoni eurot) käive, mis tähendab 22%-25%-list turuosa ning tugevat 2.positsiooni Peterburi turul, vastab juhtkonna 
käesolevaks aastaks seatud ootustele.  
 

GEOGRAAFILISED TURUD 

2010 2009 2010 2009
milj kr milj kr milj EUR milj EUR

Soome 410.7 389.5 26.2 24.9
Eesti 337.6 356.1 21.6 22.8
Läti 169.9 184.4 10.9 11.8
Leedu 144.9 136.4 9.3 8.7
Venemaa 143.5 0.0 9.2 0.0
Muu 2.5 8.5 0.2 0.5

Käive
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FINANTSSEISUND 
 
Premia Foodsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2010 oli 1,1 miljardit krooni (68,9 miljonit eurot).  2009. aasta lõpu 
seisuga oli Premia Foodsi bilansimaht 983,1 miljonit krooni (62,8 miljonit eurot).  Bilansimaht kasvas 12 kuuga 9,7%.  
 
Finantsseisundi analüüsimisel tuleb arvestada alljärgnevate teguritega: 

� mais 2010 toimunud aktsiate avalik esmane pakkumine NASDAQ OMX Tallinna Börsil; 
� augustis 2010 aset leidnud laenuportfelli restruktureerimine; 
� tütarettevõtete OOO Hladokombinat No1 ja OOO Hladomagija omandamine Venemaal; 
� kalatootmise õnnetusjuhtumist tingitud tegevuse restruktureerimine   
� ettevõtte jäätise- ja kalasegmendi sesoonne iseloom. 
 

Premia Foodsi 2010. aasta üks eesmärke oli ettevõtte finantsseisundi parandamine, millega saadi tänu õnnestunud IPO-le ja 
sellele järgnenud laenuportfelli restruktureerimisele edukalt hakkama.  
 
Finantsriski taset hindab ettevõte finantsvõimenduse suhtarvu ning netovõla EBITDA suhte kaudu.  
Finantsvõimendus ehk netovõla osakaal kogukapitalisatsioonis vähenes 40%-lt 21%-ni. Keskmine laenuintress vähenes 
restruktureerimise tulemusena 280 baaspunkti võrra ning lühiajaliste võlakohustuste osakaal laenuportfellis kahanes 46%-lt 
20%-le. Kui 31.12.10 seisuga oli netovõla EBITDA suhe 1,6, siis aasta tagasi oli vastav suhtarv 3,0. Lisades siia omakapitali 
60% osakaalu kogu bilansimahust, võib julgelt väita, et ettevõtte tänane finantsseisund peegeldab madalat finantsriski. 
 
Aasta lõpu bilansipäeva seisuga oli ettevõtte puhas käibekapital 201,0 miljonit krooni (12,8 miljonit eurot), kasvades 12 kuuga 
149,4 miljoni krooni (9,6 miljoni euro) võrra. Lühiajalise maksevõime paranemine väljendub ka oluliselt paranenud 
likviidsuskordajas, mis seisuga 31.12.2010 oli 1,87 (31.12.2009: 1,15).  
 
 
BILANSIANALÜÜS 
 
Ettevõtte käibevarad suurenesid aastaga 12,1% ehk 46,5 miljoni krooni (3,0 miljoni euro) võrra jõudes 432,0 miljoni kroonini 
(27,6 miljonit euroni). Venemaa osakaal käibevarades seisuga 31.12.10 oli 44,7 miljonit krooni (2,9 miljonit eurot) 
 
Raha ja pangakontode jääk oli 11,3 miljoni krooni (0,7 miljoni eurot). Seisuga 31.12.10 oli ettevõttel täiendavalt kasutamata 
arvelduskrediidi limiiti summas 42,2 miljonit krooni (2,7 miljonit eurot). 
 
Nõuded ja ettemaksed kasvasid 2009. aasta lõpuga võrreldes 16,4% ehk 21,9 miljoni krooni (1,4 miljoni euro) võrra, ulatudes 
156,0 miljoni kroonini (10,0 miljoni euroni).  84% nõuetest ja ettemaksetest moodustasid nõuded ostjatelt. Venemaa osakaal 
nõuetes ja ettemaksetes moodustas 21,3 miljonit krooni (1,4 miljonit eurot). Lisaks lisandunud Venemaa äritegevusele oli 
nõuete kasv tingitud edukast kala ja kalatoodete jõulumüügist Soome turul. 
 
Käibevaradest 61% olid varud, millest omakorda poole moodustas eluskala. Varud kasvasid võrreldes 31.12.2009 seisuga 
29,0% ehk 59,4 miljoni krooni (3,8 miljoni euro) võrra, moodustades 264,6 miljonit krooni (16,9 miljonit eurot). Varude 
kasvust 33,4 miljonit krooni (2,1 miljonit eurot) oli tingitud eluskala ehk bioloogiliste varude kasvust. Majandusaasta sees 
omandatud OOO Hladokombinat No1 varude jääk seisuga 31.12.2010 oli 22,2 miljonit krooni (1,4 miljonit eurot). 
 
Võlad ja ettemaksed suurenesid 2009. aasta lõpuga võrreldes 13,6% ehk 17,9 miljoni krooni (1,1 miljoni euro) võrra tõustes 
149,6 miljoni kroonini (9,6 miljoni euroni).   
 
Kohustused kokku vähenesid 21,4% ehk 117,5 miljoni krooni (7,5 miljonit euro) võrra 431,4 miljoni kroonini (27,6 miljonit 
euroni).  Lühi- ja pikaajalised laenud moodustavad sellest 186,7 miljonit krooni (11,9 miljonit eurot) kahanedes 12 kuuga 
40% ehk 122,6 miljoni krooni (7,8 miljonit euro) võrra.   
 
Premia Foodsi omakapital seisuga 31.12.2010 oli 647,3 miljonit krooni (41,4 miljoni eurot) kasvades 12 kuuga 49,1% ehk 
213,2 miljoni krooni (13,6 miljoni euro) võrra. 
 
 
INVESTEERINGUD 
 
Premia Foodsi materiaalsed ja immateriaalsed põhivara investeeringud oli aruandeperioodil 30,9 miljonit krooni (2,0 
miljonit eurot).  Investeeringutes sisaldus kalatöötlemistsehhi põlengu ning tootmise ümberkolimisega seotud erakorralisi 
investeeringuid summas 10,2 miljonit krooni (0,7 miljonit eurot).   
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Aruandeperioodil teostatud investeeringutele on 2,2 miljoni krooni (0,1 miljoni euro) ulatuses heaks kiidetud 
sihtfinantseerimist EL struktuurifondidest.  
 
Suurimad investeeringud 2010. aastal olid suunatud Soome ja Rootsi kalakasvatuste reoveepuhastite väljaehitamisse. 
Investeeringute kogusumma selleks oli 9,7 miljonit krooni (0,6 miljonit eurot), millest EL struktuurifondide toetust summas 
1,2 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot). Nüüdsest, tootmisprotsessi ümberkorralduse järgselt, on ettevõttel võimalus rookida 
kala otse kasvatuspaikades koha peal ning tagada seeläbi toorkala kõrgem kvaliteet ning kuluefektiivsem tarneahel.  
 
Finantsinvesteeringute maht antud perioodil ulatus 54,3 miljoni kroonini (3,5 miljoni euroni), millest 46,5 miljonit krooni 
(3,0 miljonit eurot) moodustas OOO Hladokombinat No1 100%-se osaluse omandamisega lisandunud positiivne 
firmaväärtus.  Venemaa ettevõtete soetamisega lisandunud põhivarade kogumaksumus oli 25,3 miljonit krooni (1,6 miljonit 
eurot).   
 
 
PREMIA FOODSI AKTSIA 
 
Premia Foods on noteeritud NASDAQ OMX Tallinna Börsi põhinimekirjas alates 5. maist 2010, ettevõte on emiteerinud 
38,7 miljonit lihtaktsiat nimiväärtusega 10 krooni.  
 
ISIN EE3100101031   
Väärtpaberi lühinimi  PRF1T 
Market  BALTIC MAIN LIST 
Nominaal  10,00 EEK 
Emiteeritud väärtpabereid  38 682 860 
Noteeritud väärtpabereid  38 682 860 
Noteerimise kuupäev  05.05.2010 
 
Premia Foods AS aktsia hinna (EUR) ja tehingute mahtude (tk) dünaamika perioodil  05. mai kuni 31.detsember 2010.a. 

 
1 EUR = 15,6466 EEK 

 

Aktsionäride struktuur 
 
Premia Foods suurimad aktsionärid 31.12.2010 seisuga:  
ING Luxembourg S.A. (Esindajakonto)  ------------- 62,34% 
OÜ Rododendron   --------------------------------------- 3,36% 
Firebird Republics Fund Ltd.  --------------------------- 3,09% 
Ambient Sound Investments OÜ   --------------------- 2,59%  
LHV Pensionifond L -------------------------------------- 2,58%  
Skandinaviska Enskilda Banken Ab Clients  ---------- 1,98% 
Firebird Avrora Fund, Ltd.   ----------------------------- 1,68%  
OÜ Footsteps Management  ----------------------------- 1,26% 
LHV Pensionifond XL ----------------------------------- 1,00%  
AS LHV Pank (Esindajakonto)  ------------------------- 1,00%  
OÜ Freespirit  ---------------------------------------------- 1,00%  
Skandinaviska Enskilda Banken Finnish Clients  ---- 0,97%  
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Aktsia kauplemise ajalugu alates aktsiate noteerimisest 5. mail 2010. NASDAQ OMX Tallinna Börsi põhinimekirjas: 

2010 EEK EUR 

Aktsiate keskmine arv kauplemisperioodil (tuhandetes)1 38 664 38 664 

Avamishind 14,55 0,93 

Kõrgeim aktsia hind 16,90 1,08 

Madalaim aktsia hind 12,20 0,78 

Sulgemishind aasta lõpul 14,86 0,95 

Kaubeldud aktsiate arv (tuhandetes) 7 048 7 048 

Käive (miljonites) 101,80 6,51 

Turuväärtus (miljonites) 574,99 36,75 

Dividend aktsia kohta 2 0,16 0,01 

Hinna EBITDA kordaja (Price-to-EBITDA) 3 5,2 5,2 

Hinna kasumi kordaja (Price earnings) 4 28,5 28,5 

Hinna omakapitali suhtarv (Price-to-book value) 5 0,89 0,89 
1 keskmine aktsiate arv ajavahemikul 5. mai kuni 31. detsember 2010; aktsiate arvu on vähendatud tresooraktsiate võrra 
2 dividendid vastavalt kasumi jaotuse ettepanekule 
3 Turuväärtus aasta lõpul / Perioodi EBITDA 
4 Turuväärtus aasta lõpul / Perioodi kasum 
5 Turuväärtus aasta lõpul / Omakapital aasta lõpul 
 
 
 
TULEVIKUPERSPEKTIIVID 
 

Juhatus prognoosib 2011. aasta konsolideeritud käibeks 85 miljonit eurot, mis tähendab 10%-list käibekasvu ning 
puhaskasumiks 1,6 miljonit eurot, mis tähendab 25%-list kasvu võrreldes 2010. aastaga. 

Premia Foodsi planeeritud investeeringute maht aastaks 2011 on 21,7 miljonit krooni (1 390 tuhat eurot). 

Käibe ja kasumi kasvu ootab ettevõtte juhtkond kõigist ärisegmentidest ning müügimahtude kasv toob koos 
tootmisefektiivsuse kasvuga kala- ja jäätisesegmendis kaasa ka kasumi kasvu.  

Juhtkond ootab jäätisesegmendis kasvu kõigilt turgudelt, sealjuures Peterburis on ettevõte tootmistegevuse laiendamise 
ning efektiivistamise eesmärgil sõlminud rendilepingu jäätisetootjaga OOO „Leda“, mille tulemusel kolitakse 
Hladokombinati tootmistegevus senistelt Peterburi kesklinnas asunud rendipindadelt Peterburist 160 km kaugusele, 
logistiliselt väga hästi sobivasse Kirishi linna jäätisevabriku ruumidesse.  
Kolimisega kaasnevad kulud 2011. aastal ulatuvad 280 000 euroni, sealjuures tähendab uutel rendipindadel tegutsemine 
Hladokombinatile 2011.aastal ligikaudu 100 000 euro suurust säästu, alates 2012. aastast aga ligikaudu 500 000 euro suurust 
säästu aastas.  

Sügavkülmasegmendis jätkab ettevõte agressiivselt, lisaks olemasolevatele turgudele on alustatud selles segmendis tööd ka 
Peterburi ning Soome turgudel ning fookuses on oma kaubamärkide arendamine läbi sortimendi laiendamise. 
Sügavkülmasegmendi mahu kasv aitab veel paremini tasandada ka jäätisesegmendi sesoonsuse mõju.  

Kalasegmendis oodatakse pärast möödunudaastast tootmise ümberkorraldamist samuti kasvu, seoses aktiivse 
tootearendusega nii Heimon Gourmet' kaubamärgi osas Soome turul kui ka Baltikumis turule toodud Vikingi osas, millega 
ettevõte siseneb sel aastal aktiivselt ka Baltikumi sügavkülmutatud kalatoodete segmenti.  

Lähtuvalt ettevõtte nõukogu heakskiitvast otsusest teeb Premia Foodsi juhatus korralisele üldkoosolekule ettepaneku jagada 
2010. aasta dividendideks 30% Premia Foodsi 2010.aasta puhaskasumist. 
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Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne 
 

Sissejuhatus 

Hea Ühingujuhtimise Tava, mille on kehtestanud NASDAQ OMX Tallinna Börs ja Eesti Finantsinspektsioon (edaspidi 
HÜT), on soovituslik reeglite kogum, mis annab juhised äriühingu juhtimiseks ja mida rakendatakse eelkõige nende 
ettevõtjate suhtes, mille aktsiad on noteeritud NASDAQ OMX Tallinna Börsil.  

Vastavus HÜT põhimõtetele on siduv “täidan või selgitan” põhimõtte alusel. Teiste sõnadega, NASDAQ OMX Tallinna 
Börsil noteeritud äriühingutelt oodatakse äriühingu juhtimise aruande avaldamist, kirjeldades HÜT põhimõtteid, mida ei ole 
järgitud, koos emitendi selgitusega mittejärgimise põhjuste kohta. 

Üldreeglina järgib AS Premia Foods kõiki HÜT põhimõtteid. Käesolevas aruandes on välja toodud HÜT põhimõtted, mida 
AS Premia Foods täielikult ei järgi, ning kirjeldatud selle põhjuseid. 

 
Üldkoosolek 

Üldised märkused 

Aktsiaseltsi kõrgeim juhtorgan on aktsionäride üldkoosolek. Seaduse kohaselt on üldkoosolekud korralised või erakorralised. 

Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus kord aastas 6 kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Erakorraline 
üldkoosolek kutsutakse kokku (i) juhul, kui äriühingu puhasväärtus langeb alla poole selle aktsiakapitalist või seaduses 
sätestatud aktsiaseltsi minimaalse nõutava aktsiakapitali; (ii) aktsionäride nõudmisel, kelle aktsiad moodustavad vähemalt 
10% äriühingu emiteeritud aktsiakapitalist; (iii) äriühingu nõukogu või audiitori nõudmisel; või (iv) juhul, kui see on selgelt 
äriühingu huvides. Korralise üldkoosoleku kokku kutsumise teade tuleb edastada vähemalt 3 nädalat enne koosoleku 
toimumist, erakorralise koosoleku teade vähemalt 1 nädal enne toimumist. 

Üldkoosoleku pädevuses olevad küsimused määrab seadus ja äriühingu põhikiri. Üldkoosolek on pädev otsuseid vastu 
võtma, kui koosolekul osaleb üle poole aktsiatega esindatud häälte koguarvust ning kui seadus või põhikiri ei nõua suuremat 
kvoorumit. Üldkoosoleku otsus loetakse vastu võetuks, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul esindatud häältest, ning 
kui seadus või põhikiri ei nõua suuremat arvu. 

 
AS Premia Foods üldkoosolekud 

31. detsembril 2010 lõppenud majandusaastal peeti kaks AS Premia Foods üldkoosolekut. 

� AS Premia Foods esimene üldkoosolek toimus 15. märtsil 2010. Koosolekul osales 2 418 286 aktsiatega esindatud 
häält, mis moodustas kokku 100% kõikidest emiteeritud aktsiatest. Üldkoosolek otsustas (i) muuta põhikirja; (ii) läbi 
viia fondiemissioon ja suurendada aktsiakapitali omakapitali arvel ilma sissemakseid tegemata. 

� AS Premia Foods teine üldkoosolek toimus 21. aprillil 2010. Koosolekul osales 24 182 860 aktsiatega esindatud 
häält, mis moodustas kokku 100% kõikidest emiteeritud aktsiatest. Üldkoosolek otsustas Äriühingu aktsiakapitali 
tingimusliku suurendamise, et läbi viia AS Premia Foods aktsiate esmane avalik pakkumine, millele järgnes AS 
Premia Foods aktsiate noteerimine NASDAQ OMX Tallinna Börsi põhinimekirjas.  

� Ülalpool nimetatud üldkoosolekud kutsuti kokku nõuetele vastavalt ja õigeaegselt. Üldkoosoleku kokkukutsumise 
teated saadeti igale aktsionärile isiklikult. Kõik materjalid, mis sisaldasid informatsiooni üldkoosoleku päevakorras 
olevate küsimuste kohta, olid kõikidele aktsionäridele saadaval äriühingu asukohas. Üldkoosolekud viidi läbi viisil, 
mis võimaldas kõikidel aktsionäridel küsimusi esitada ja ettepanekuid teha. On oluline märkida, et eelnimetatud 
üldkoosolekute toimumise ajal ei kohaldunud NASDAQ OMX Tallinna Börsi reeglid äriühingu suhtes ning 
seetõttu ei tehtud nimetatud üldkoosolekute kohta avalikke teadaandeid.  

Ülalkirjeldatu põhjal tagas AS Premia Foods, et kõikidel AS Premia Foods aktsionäridel oli võimalus osaleda üldkoosolekutel 
ning saada üldkoosolekute pädevusse antud küsimuste kohta informatsiooni. 

Ülalnimetatule vaatamata ei täitnud AS Premia Foods täielikult nõudeid, mis on sätestatud HÜT punktides 1.3.2 ja 1.3.3. 

Vastavalt HÜT punktile 1.3.2 osalevad üldkoosolekul juhatuse liikmed, nõukogu esimees, võimalusel ka nõukogu liikmed ja 
vähemalt 1 audiitor. AS Premia Foods üldkoosolekutel ei osalenud nõukogu liikmed ega audiitorid. Nimetatud isikute poolt 
üldkoosolekutel mitteosalemine oli tingitud sellest, et äriühingul oli üldkoosolekute ajal kokku 9 aktsionäri, kes kõik osalesid 
aktiivselt AS Premia Foods tegevustes; siiski, kinnitab AS Premia Foods, et see ei kahjustanud kuidagi äriühingu ega 
aktsionäride huve. 
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Vastavalt HÜT punktile 1.3.3 võimaldab emitent elektroonilist osalemist koosolekul eeldusel, et on olemas vastavad 
tehnilised vahendid ja see pole liiga kulukas. AS Premia Foods üldkoosolekutel ei olnud võimalik osaleda elektrooniliste  

 

kanalite vahendusel, sest äriühingul puuduvad vastavad seadmed ning nende hankimine üldkoosolekute jaoks oleks osutunud 
põhjendamatult kulukaks.  

 
Nõukogu 

Üldised märkused 

Vastavalt seadusele on aktsiaseltsi nõukogu järelvalveorgan, mis vastutab äriühingu tegevuse planeerimise, selle juhtimise 
korraldamise ja juhatuse tegevuse järelvalve eest.  

Vastavalt AS Premia Foods põhikirjale kuulub nõukogusse kolm kuni seitse liiget, kelle valib üldkoosolek viieks aastaks. 
Nõukogu liikmed valivad enda hulgast esimehe.  

Nõukogu esimees vastutab nõukogu töökorralduse eest ja tal on võrdse häälte arvu korral otsustav hääl. 

AS Premia Foods nõukogu 

Hetkel kuuluvad AS Premia Foods nõukogusse järgmised liikmed: Hr. Indrek Kasela (alates asutamisest), Hr. Lauri Kustaa 
Äimä (alates asutamisest), Hr. Erik Haavamäe (alates asutamisest), Hr. Aavo Kokk (valiti 5. mail 2009), Hr. Harvey Sawikin 
(valiti 5. mail 2009) ja Hr. Jaakko Karo (valiti 17. augustil 2009). Seega lõpevad praeguste nõukogu liikmete ametiajad 
järgmiselt: Hr. Lauri Kustaa Äimä, Hr. Indrek Kasela ja Hr. Erik Haavamäe 8. detsembril 2013, Hr. Aavo Kokk ja Hr. 
Harvey Sawikin 5. mail 2014 ja Hr. Jaakko Karo 17. augustil 2014. 

Aastal 2010 tasustati üksnes nõukogu sõltumatute liikmete Aavo Kokka ja Jaakko Karo tööd. 2010. aastal oli neile makstud 
brutotasude suurus 120 tuhat krooni (8 tuhat eurot). Lisaks on nõukogu liikmetele hüvitatud nende ülesannete täitmisega 
kaasnenud kulud. 

Vastavalt seadusele ja AS Premia Foods põhikirjale peetakse nõukogu koosolekuid nii tihti kui vajalik; siiski mitte harvem kui 
ühel korral kvartalis. Aastal 2010 toimus kokku 11 nõukogu koosolekut. Koosolekute suur sagedus oli tingitud AS Premia 
Foods aktsiate esmasest avalikust pakkumisest ja noteerimisest, millega seoses pakkus nõukogu AS Premia Foods juhatusele 
pidevat abi ja toetust. Juhatus informeeris nõukogu regulaarselt AS Premia Foods tegevusest ja finantsseisust. 

AS Premia Foods nõukogu liikmed valitakse HÜT põhimõtete järgi ja vastavalt nende suhtes esitatud nõuetele. Nõukogu 
liikmed täidavad oma ametialaseid kohustusi, mis tulenevad seadusest ja HÜT-ist kohase hoolsusega. 

Koostöö ja infovahetus juhatuse ja nõukogu vahel vastab HÜT nõuetele. AS Premia Foods juhatusele pole teada ühtegi 
huvide konflikti nõukogu liikmete ja äriühingu vahel. 

 

Juhatus 

Üldised märkused 

Juhatus on aktsiaseltsi esindusorgan, kes vastutab äriühingu igapäevase juhtimise eest. Vastavalt AS Premia Foods põhikirjale 
kuulub AS Premia Foods juhatusse üks kuni neli liiget, kes valitakse kolmeks aastaks. 

AS Premia Foods juhatus 

Hetkel juhivad AS Premia Foods igapäevast äritegevust juhatuse liikmed Hr. Kuldar Leis (alates asutamisest, juhatuse 
esimees), Pr. Katre Kõvask (valiti 9. juunil 2009) ning Hr. Silver Kaur (valiti 9. juunil 2009).  

5. märtsil 2010 valis AS Premia Foods nõukogu Hr Andri Avila juhatuse liikmeks. Vastavalt 20. septembri 2010 nõukogu 
otsusele kutsuti Hr Andri Avila juhatuse liikme ametikohalt tagasi.  

Kõik AS Premia Foods juhatuse liikmed on täitnud oma seadusest ja HÜT-ist tulenevad kohustused. Juhatus on alati 
tegutsenud äriühingu (ja selle aktsionäride) parimates huvides. Juhatus on kehtestanud sise-eeskirjad konfidentsiaalse 
informatsiooni kaitsmiseks, ning järgib neid rangelt oma igapäevase äritegevuse läbiviimisel. Lisaks sellele hindab juhatus 
igapäevaselt äriühingu äririske ja rakendab vajalikke meetmeid, et vältida mistahes kahjulikke mõjusid äriühingule. Juhatus 
tegutseb kooskõlas nõukogu seaduslike otsustega. Infovahetust juhatuse ja nõukogu vahel võib nimetada ulatuslikuks. Ükski 
juhatuse liige ei ole äriühingu suhtes konkurent. Puudub huvide konflikt juhatuse liikmete ja äriühingu vahel. 

AS Premia Foods ei täida nõuet avaldada palgad, premeerimissüsteem ning muud juhatuse liikmete tasud ja hüved äriühingu 
koduleheküljel (HÜT punkt 2.2.7). AS Premia Foods on seisukohal, et selline avalikustamine võib kahjustada juhatuse 
liikmete ja äriühingu õigusi ja huve. 2010. aastal oli juhatuse liikmetele makstud brutotasude suurus ilma tööjõumaksudeta, 
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milles sisaldub ka ühele juhatusele liikmele makstud lahkumishüvitis, 2 793 tuhat krooni (159 tuhat eurot). Lisaks sellele on 
kõigi juhtorganite liikmetele makstud tasud välja toodud äriühingu konsolideeritud aastaaruandes. 

 
Juhatuse ja nõukogu liikmetele ning nendega seotud isikutele/äriühingutele kuuluvad aktsiad seisuga 31.12.2010: 
 
Aktsionär 31.12.2010 

aktsiate arv 
% 

Juhatuse esimees – Kuldar Leis 1 302 166 3,37% 

Juhatuse liige – Katre Kõvask 489 828 1,27% 

Juhatuse liige – Silver Kaur 387 522 1,00% 

Nõukogu esimees – Indrek Kasela 23 073 0,06% 

Nõukogu liige – Lauri Kustaa Äimä 55 000 0,14% 

Nõukogu liige – Vesa Jaakko Karo 90 000 0,23% 

Nõukogu liige – Erik Haavamäe 180 242 0,47% 

Nõukogu liige – Harvey Sawikin ei oma aktsiaid  

Nõukogu liige – Aavo Kokk ei oma aktsiaid  

Kokku juhatuse ja nõukogu liikmetele kuuluvaid aktsiaid 2 359 758 6,10% 

 
Kuldar Leis (sündinud 1968) lõpetas Tartu Ülikooli 1993. aastal krediidi ja rahanduse erialal ja omab ka diplomit 
piimatehnoloogia erialal. Kuldar Leis on täitnud Äriühingus juhatuse esimehe ülesandeid alates selle asutamisest ning AS-is 
Premia Tallinna Külmhoone alates 2006. aastast. Täiendavalt osaleb ta AB Premia KPC, SIA F.F.L.S ja OÜ TCS Invest 
juhatuse töös ning kuulub Saaremere Kala AS-i, Vettel OÜ ja AS-i Premia FFL nõukogusse. Käesoleval hetkel on ta ka AS-i 
Linda Nektar ja Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse nõukogu liige. Lisaks sellele on ta Toiduliidu 
juhtkogu liige ning Rododendron OÜ juhatuse liige.  
 
Katre Kõvask (sündinud 1975) lõpetas Tartu Ülikooli 1998. aastal turunduse ja väliskaubanduse erialal ja on olnud AS-i 
Premia Tallinna Külmhoone turundusdirektor ja juhatuse liige alates 2006. aastast ning Äriühingu juhatuse liige alates 2009. 
aasta juunist. Ta kuulub täiendavalt veel AS-i Premia FFL ja Saaremere Kala AS-i nõukogusse ning ka OÜ Footsteps 
Management juhatusse. 
  
Silver Kaur (sündinud 1973) lõpetas 1997. aastal Eesti Mereakadeemia kalanduskonsultandi erialal ja on olnud AS-i Premia 
Tallinna Külmhoone müügidirektor ja juhatuse liige alates 2006. aastast ja Äriühingu juhatuse liige alates 2009. aasta juunist. 
Ta kuulub veel täiendavalt AS-i Premia FFL ja Saaremere Kala AS-i nõukogusse ning kuulub ka RüsiGrupp OÜ ja Freespirit 
OÜ juhatusse. 
 
Indrek Kasela (sündinud 1971) omab LL.M kraadi õigusteaduses New York University’st (1996), bakalaureusekraadi Tartu 
Ülikoolist (1994) ja tunnistust EL õiguses University of Uppsala’st ning on nõukogu liige mitmetes Gruppi kuuluvates 
äriühingutes nagu AS Premia Tallinna Külmhoone, Saaremere Kala AS, Vettel OÜ ja OÜ TCS Invest. Ta on nõukogu liige 
äriühingutes AS Toode, AS PKL, ELKE Grupi AS, EPhaG AS, Salva Kindlustuse AS, AS Ridge Capital ning juhatuse liige 
äriühingutes OÜ Transtech Service, OÜ X-pression, Fine, Wood and Company OÜ, Lindermann, Birnbaum & Kasela OÜ 
ja Managetrade OÜ, samuti mitmetes äriühingutes Baltikumis ja Venemaal. 
 
Lauri Kustaa Äimä (sündinud 1971) omab magistrikraadi majandusteaduses University of Helsinki’st ning  kuulub 
Äriühingu nõukogusse alates asutamisest ja AS-i Premia Tallinna Külmhoone nõukogusse alates 2005. aastast. Lauri Kustaa 
Äimä on Kaima Kapital Oy tegevdirektor ja asutajast osanik. Ta on juhtorgani liige äriühingutes AS Tallink Group, Salva 
Kindlustuse AS, AS Baltika ja AS PKL, Leedu äriühingus UAB Litagra ja Läti äriühingus BAN Insurance ning lisaks veel 
mitmetes Soomes, Eestis ja Luksemburgis asuvates investeerimisega tegelevates äriühingutes ja fondides. 
 
Erik Haavamäe (sündinud 1968) lõpetas Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna cum laude ning kuulub Äriühingu 
nõukogusse alates asutamisest. Ta on täiendavalt Heimon Kala Oy ja AB Premia KPC juhatuse liige ning kuulub mitmete 
Grupi äriühingute nagu AS Premia Tallinna Külmhoone, Saaremere Kala AS, Vettel OÜ, AS Premia FFL ja OÜ TCS Invest 
nõukogudesse. Ta on AS-i Toode, OAO Pharmsynthez ja AS Kevelt nõukogu liige ning AS-i EPhaG ja OÜ Kamakamaka 
juhatuse liige. Erik Haavamäe täidab hetkel Premia Foods-i finantsdirektori kohuseid. 
 
Aavo Kokk (sündinud 1964) on lõpetanud Tartu Ülikooli 1990. aastal ajakirjanduse erialal ning Stockholm University 1992. 
aastal panganduse ja rahanduse erialal ning kuulub Äriühingu nõukogusse alates 2009. aasta maikuust. Käesoleval hetkel on 
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ta investeerimisnõustamise äriühingu Catella Corporate Finance (Eesti) juhataja ja partner ning ka AS-i Audentes nõukogu 
liige ja OÜ Synd&Katts juhatuse liige. 
 
Harvey Sawikin (sündinud 1960) on lõpetanud Columbia University ja Harvard Law School’i ja kuulub Äriühingu 
nõukogusse alates 2009. aasta maikuust.  Harvey Sawikin on käesoleval hetkel Firebird Fund, Firebird New Russia Fund, 
Firebird Republics Fund ja Firebird Avrora Fund juhataja. Ta on New Yorki osariigi advokatuuri liige. 
 
Vesa Jaakko Karo (sündinud 1962) lõpetas 1986. aastal Helsinki School of Economics’i teadusmagistrikraadiga (M.Sc) 
rahanduses ja rahvusvahelises turunduses ning talle omistati 1996. aastal licentiate (Econ) kraad majanduses. Ta kuulub 
Äriühingu nõukogusse alates 2009. aasta augustist. Käesoleval hetkel on ta Cumulant Capital Fund Management partner, 
juhtides Cumulant Capital Northern Europe fondi.  
 
Auditikomitee 

1. juulil 2010. a jõustunud audiitortegevuse seaduse muudatuste kohaselt peab AS-il Premia Foods olema auditikomitee. 
Auditikomitee on nõukogu nõuandev organ raamatupidamise, audiitorkontrolli, riskijuhtimise, sisekontrolli ja -auditeerimise, 
järelevalve teostamise ja eelarve koostamise valdkonnas ning nõukogu tegevuse seaduslikkuse osas.  

AS-i Premia Foods nõukogu on otsustanud valida auditikomitee esimeheks Aavo Kokka ja liikmeks Mairi Paiste. 2010. aastal 
oli auditikomitee liikmetele makstud brutotasude suurus 22 tuhat krooni (1,4 tuhat eurot). 

 

Informatsiooni avalikustamine 

AS Premia Foods järgib HÜT reegleid informatsiooni avalikustamise osas ning kohtleb kõiki aktsionäre võrdselt. 
Informatsioon avalikustatakse NASDAQ OMX Tallinna Börsi veebilehel ja AS Premia Foods veebilehel 
(www.premiafoods.eu), mis on selge ülesehitusega ning kust avalikustatav teave on lihtsasti leitav. Informatsioon 
avalikustatakse nii eesti kui inglise keeles. AS Premia Foods on oma veebilehel avalikustanud finantskalendri (HÜT punkt 
5.2) ning samuti kogu muu informatsiooni, mis peab olema aktsionäridele kättesaadav (HÜT punkt 5.3).  

 

Aruandlus 

AS Premia Foods koostab finantsaruandeid vastavalt Euroopa Liidus kehtivatele rahvusvahelistele finantsaruandluse 
standarditele.  

Finantsinformatsiooni avalikustamisel järgib AS Premia Foods Eesti seadusi ja NASDAQ OMX Tallinna Börsi eeskirju. 

 
 



AS PREMIA FOODS 2010.a. konsolideeritud majandusaasta aruanne 
 tuhandetes Eesti kroonides ja eurodes  

 

 

  29 

 

Juhatuse kinnitus tegevusaruandele 
 
Juhatus tunnistab oma vastutust ja kinnitab parima teadmise juures, et tegevusaruanne esitab õigesti ja õiglaselt Grupi 
äritegevuse arengut, majandustulemusi ja finantsseisundit ning sisaldab ülevaadet Grupi peamiste riskidest 
 
Lehekülgedel 3 kuni 29 toodud tegevusaruanne on AS Premia Foods konsolideeritud majandusaasta aruande lahutamatu osa. 
 
 
 
Juhatuse esimees 

 
Kuldar Leis 

 
 …………………………………  15. aprill 2011 

 
Juhatuse liige 

 
Silver Kaur 

 
…………………………………  15. aprill 2011 

 
Juhatuse liige 

 
Katre Kõvask 

 
…………………………………  15. aprill 2011 
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Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne 

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne 
 
seisuga 31. detsember 31.12.2010 

EEK ‘000 
31.12.2009 
EEK ‘000 

31.12.2010 
EUR ‘000 

31.12.2009 
EUR ‘000 

Lisa 

Raha ja ekvivalendid 11 298 19 618 722 1 254 (Lisa 4) 

Nõuded ja ettemaksed 155 992 134 070 9 970 8 569 (Lisa 5) 

Varud 264 594 205 164 16 911 13 112 (Lisa 6) 

Müügiootel põhivara 156 26 721 10 1 708 (Lisa 7) 

Käibevara kokku 432 040 385 573 27 613 24 643  

      

Edasilükkunud tulumaksuvara 7 814 5 541 499 354 (Lisa 9) 

Pikaajalised finantsinvesteeringud 1 453 1 507 93 96 (Lisa 10) 

Kinnisvarainvesteeringud 32 600 32 600 2 084 2 084 (Lisa 11) 

Materiaalne põhivara 236 069 241 980 15 087 15 465 (Lisa 12) 

Immateriaalne vara 368 761 315 850 23 568 20 186 (Lisa 13) 

Põhivara kokku 646 697 597 478 41 331 38 185  

VARAD KOKKU 1 078 737 983 051 68 944 62 828  
      

      

Laenud 38 248 159 556 2 444 10 198 (Lisa 16) 

Faktooring 43 206 42 754 2 762 2 732 (Lisa 2) 

Võlad ja ettemaksed 149 561 131 686 9 559 8 416 (Lisa 17) 

Lühiajalised kohustused kokku 231 015 333 996 14 765 21 346  

      

Laenud 148 419 149 731 9 486 9 569 (Lisa 16) 

Pikaajalised võlad aktsionäridele 0 17 226 0 1 101 (Lisa 30) 

Edasilükkunud tulumaksukohustus 25 695 21 900 1 642 1 400 (Lisa 28) 

Sihtfinantseerimine 26 272 26 085 1 679 1 667 (Lisa 18) 

Pikaajalised kohustused kokku 200 386 214 942 12 807 13 737  

Kohustused kokku 431 401 548 938 27 572 35 083  
 
Aktsiakapital 386 829 24 183 24 723 1 546  

Ülekurss 227 085 398 688 14 513 25 481  

Tresooraktsiad - 472 -3 986 - 30 -255  

Realiseerimata kursivahed 5 249 1 415 335 90  

Jaotamata kasum 28 645 10 003 1 831 639  

Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa  647 336 430 303 41 372 27 501  

Mittekontrolliv osalus 0 3 810 0 244  

Omakapital kokku 647 336 434 113 41 372 27 745 (Lisa 19) 

OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED 1 078 737 983 051 68 944 62 828  
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Konsolideeritud koondkasumi aruanne  
 
31. detsembril lõppenud aasta lõikes 2010 

EEK ‘000 
2009 

EEK ‘000 
2010 

EUR ‘000 
2009 

EUR ‘000 
Lisa 

Jätkuv tegevus      

Müügitulu 1 209 136 1 074 973 77 278 68 703 (Lisa 21) 

Müüdud kaupade kulu - 917 018 - 796 739 - 58 608 - 50 921 (Lisa 22) 

Brutokasum  292 118 278 234 18 670 17 782  

      

Müügi- ja turustuskulud - 236 870 - 212 736 - 15 139 - 13 597 (Lisa 23) 

Üldhalduskulud - 62 491 - 61 855 - 3 994 - 3 953 (Lisa 24) 

Muud tulud 44 009 40 278 2 813 2 574 (Lisa 26) 

Muud kulud - 4 735 - 9 411 - 303 - 601 (Lisa 26) 

Bioloogiliste varade väärtuse muutus 15 996 4 862 1 022 311 (Lisa 26) 

Ärikasum  48 027 39 372 3 069 2 516  

      

Finantstulu 1 486 920 95 59 (Lisa 27) 

Finantskulu - 23 047 - 30 124 - 1 473 - 1 925 (Lisa 27) 

Netofinantstulud/kulud - 21 561 - 29 204 - 1 378 - 1 866  

      

Kasum enne ettevõtte tulumaksu 26 466 10 168 1 691 650  

      

Ettevõtte tulumaks - 6 088 641 - 389 41 (Lisa 28) 

Kasum jätkuvast äritegevusest 20 378 10 809 1 302 691  

      

Aruandeaasta kasum 20 378 10 809 1 302 691  

      

Muu koondkasum      

Realiseerimata kursivahed 3 834 1 415 245 90  

Muu koondkasum 3 834 1 415 245 90  

Koondkasum kokku 24 212 12 224 1 547 781  

      

Aruandeaasta kasumi jaotus:      

  Emaettevõtja aktsionäride osa 20 156 10 003 1 288 639 (Lisa 29) 

  Mittekontrollivale osalusele kuuluv osa 222 806 14 52  

Aruandeaasta kasum 20 378 10 809 1 302 691  

      

Aruandeaasta koondkasumi jaotus:      

  Emaettevõtte aktsionäride osa 23 990 11 418 1 533 729  

  Mittekontrollivale osalusele kuuluv osa 222 806 14 52  

Koondkasum kokku 24 212 12 224 1 547 781  

      

Kasum aktsia kohta      

Tava puhaskasum aktsia kohta (EEK/EUR) 0,76 8,19 0,05 0,52 (Lisa 29) 

Lahustatud puhaskasum aktsia kohta 
(EEK/EUR) 

0,76 8,19 0,05 0,52 (Lisa 29) 
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Konsolideeritud rahavoogude aruanne  
31. detsembril lõppenud aasta lõikes 2010 

EEK ‘000 
2009 

EEK ‘000 
2010 

EUR ‘000 
2009

EUR ‘000
Lisa 

Rahavoog äritegevusest      

Ärikasum 48 027 39 372 3 069 2 516  

Korrigeerimine:     

 Põhivara kulum 62 868 57 675 4 018 3 686 (Lisa 25) 

 Kahjum põhivara müügist -973 911 -62 58  

 Kinnisvarainvesteeringute ümberhindamine 0 -29 940 0 -1 913 (Lisa 26) 

   Muud mitterahalised muutused -21 453 -1 377 -1 370 -87  

   Negatiivne firmaväärtus tütarettevõttest -332 0 -21 0 (Lisa 8) 

 Muutused debitoorses võlgnevuses 10 624 13 554 679 866  

 Muutused varudes ja müügiootel põhivaras -28 961 2 189 -1 851 140  

 Muutused kohustustes ja ettemaksetes -32 964 -46 763 -2 107 -2 989  

  Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks 601 0 38 0 (Lisa 18) 

 Makstud ettevõtte tulumaks  -2 160 985 -138 63  

Rahavoog äritegevusest 35 277 36 606 2 255 2 340  

Rahavoog investeeringutest     

Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 3 220 954 206 61  

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine -31 361 -10 632 -2 004 -680 (Lisa 12, 13) 

Muude finantsinvesteeringute ost ja müük 260 0 17 0  

Netorahavoog tütarettevõtete omandamisest -46 751 -35 -2 988 -2 (Lisa 8) 

Vähemusosa omandamine tütarettevõtetes -7 476 0 -478 0 (Lisa 8) 

Sidusettevõtte omandamine -206 0 -13 0  

Antud laenud -40 -4 011 -3 -256  

Antud laenude tagasimaksed 149 6 852 10 438  

Saadud intressid 142 1 869 9 119  

Finantsinvesteeringutelt saadud tulud 22 39 1 3  

Rahavoog investeeringutest -82 048 -4 964 -5 243 -317  

Rahavoog finantseerimistegevusest     

Arvelduskrediidi muutus -35 800 423 -2 288 27 (Lisa 16) 

Laenude tagasimaksed -222 820 -108 931 -14 241 -6 962  

Saadud laenud 131 932 103 813 8 432 6 635  

Faktooringnõuete muutus 452 11 825 29 756  

Saadud sihteraldised 5 046 1 486 322 95  

Kapitalirendi tagasimaksed -13 575 -14 304 -868 -914 (Lisa 14) 

Aktsiate emiteerimine 191 043 0 12 210 0 (Lisa 19) 

Makstud intressid -15 129 -20 926 -967 -1 337  

Muud finantskulud -2 499 -1 946 -160 -125  

Rahavoog finantseerimistegevusest  38 650 -28 560 2 469 -1 825  

RAHAVOOG KOKKU: -8 121 3 082 -520 198  

Raha ja raha ekvivalentide muutus     

Raha ja raha ekvivalendid aasta alguses 19 618 19 693 1 254 1 259  

Raha ja raha ekvivalentide muutus -8 121 3 082 -520 198  

Välisvaluuta vahetuskursi mõju  -199 -3 157 -12 - 203  

Raha ja raha ekvivalendid aasta lõpus 11 298 19 618 722 1 254  
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Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne 
 
tuhandetes kroonides 

 Ettevõtte aktsionäride vahel jagunev omakapital   

 Aktsia 
kapital 

Ülekurss Registreeri-
mata 

aktsiakapital 

Oma 
aktsiad 

Reali-
seerimata 

kursi-
vahed 

Jaota-
mata 

kasum 

Kokku 
 

Mitte-
kontrolliv  

osalus 

Oma-
kapital 
kokku 

Saldo 31.12.08 400 398 723 23 783 0 0 0 422 906 3 004 425 910 

Aktsiakapitali 
suurendamine 

23 783 0 -23 783 0 0 0 0 0 0 

Kapitali 
suurendamisega 
seotud kulud 

0 -35 0 0 0 0 -35 0 -35 

Tresooraktsiad 0 0 0 -3 986 0 0 -3 986 0 -3 986 

Aruandeaasta 
koondkasum 

0 0 0 0 1 415 10 003 11 418 806 12 224 

Saldo 31.12.09 24 183 398 688 0 -3 986 1 415 10 003 430 303 3 810 434 113 

Fondiemissioon 217 646 -217 646 0 0 0 0 0 0 0 

Aktsiate avalik 
esmaemissioon 

145 000 46 043 0 0 0 0 191 043 0 191 043 

Mittekontrolliva 
osaluse muutus 

0 0 0 0 0 0 0 -4 032 -4 032 

Tresooraktsiate 
võõrandamine 

0 0 0 3 514 0 -1 514 2 000 0 2 000 

Aruandeaasta 
koondkasum 

0 0 0 0 3 834 20 156 23 990 222 24 212 

Saldo 31.12.10 386 829 227 085 0 -472 5 249 28 645 647 336 0 647 336 

 
Täiendav informatsioon omakapitali kohta on toodud Lisas 19. 
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tuhandetes eurodes 

 Ettevõtte aktsionäride vahel jagunev omakapital   

 Aktsia
kapital 

Ülekurss Registreeri-
mata 

aktsiakapital 

Oma 
aktsiad 

Reali-
seerimata 

kursi-
vahed 

Jaota-
mata 

kasum 

Kokku 
 

Mitte-
kontrolliv 

osalus 

Oma-
kapital 
kokku 

Saldo 31.12.08 26 25 483 1 520 0 0 0 27 029 192 27 221 

Aktsiakapitali 
suurendamine 

1 520 0 -1 520 0 0 0 0 0 0 

Kapitali 
suurendamisega 
seotud kulud 

0 -2 0 0 0 0 -2 0 -2 

Tresooraktsiad 0 0 0 -255 0 0 -255 0 -255 

Aruandeaasta 
koondkasum 

0 0 0 0 90 639 729 52 781 

Saldo 31.12.09 1 546 25 481 0 -255 90 639 27 501 244 27 745 

Fondiemissioon 13 910 -13 910 0 0 0 0 0 0 0 

Aktsiate avalik 
esmaemissioon 

9 267 2 942 0 0 0 0 12 210 0 12 210 

Mittekontrolliva 
osaluse muutus 

0 0 0 0 0 0 0 -258 -258 

Tresooraktsiate 
võõrandamine 

0 0 0 225 0 -97 128 0 128 

Aruandeaasta 
koondkasum 

0 0 0 0 245 1 288 1 533 14 1 547 

Saldo 31.12.10 24 723 14 513 0 -30 335 1 831 41 372 0 41 372 

 
Täiendav informatsioon omakapitali kohta on toodud Lisas 19. 
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Lisa 1  Üldine informatsioon ja arvestuspõhimõtted 
 
Üldine informatsioon 
Premia Foods AS (edaspidi ka “Emaettevõte”) on Eesti Vabariigis 23.12.2008 registreeritud äriühing (reg. kood 11560713, 
registreeritud aadress Betooni 4, Tallinn). Premia Foods tegutseb Balti riikides, Venemaal, Soomes ja Rootsis.  
 
Grupi põhitegevusteks on kala ja kalatoodete tootmine ja hulgimüük; jäätise tootmine ja hulgimüük, ning  külmutatud 
toidukaupade hulgimüük. Grupi tegevusi on kirjeldatud üksikasjalikult Lisas 20 “Segmendiaruanne”. 
 
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne seisuga 31. detsember 2010 kajastab  Emaettevõtte ja tema tütarettevõtete 
(koos nimetatud „Grupp”) konsolideeritud vara, kohustusi, omakapitali, majandustegevuse tulemust ning rahavoogusid. 
 
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne hõlmab AS-i Premia Foods ning tema tütarettevõtteid Saaremere Kala AS 
Eestis ja AB Premia KPC Leedus ning Grupi ettevõtteid OÜ Vettel, OÜ GourmetHouse, AS Premia Tallinna Külmhoone, 
OÜ TCS Invest Eestis, Heimon Kala Oy Soomes, Överumans Fisk Ab ja Skärgårdshavets Fisk Ab Rootsis, SIA F.F.L.S. ja 
AS Premia FFL Lätis ning OOO Hladokombinat No 1 ja OOO Hladomagija Venemaal (edaspidi „tütarettevõtted“). 
Osalused Grupi tütarettevõtetes on esitatud käesoleva aruande lisas 8. Grupil on osalus sidusettevõttes Toidu- ja 
Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus (TFTAK).  
 
AS-i Premia Foods suurim aktsionär 38,3% osalusega on Amber Trust II S.C.A., Luxembourgis baseeruv rahvusvaheline 
erainvesteerimisfond, mida haldavad ühiselt Firebird Private Equity Advisors LLC ja Danske Capital.  
 
AS Premia Foods on noteeritud NASDAQ OMX Tallinna börsil alates 5. maist 2010. 
 
Vastavuse kinnitus 
AS-i Premia Foods 2010. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas rahvusvaheliste 
finantsaruandluse standarditega (IFRS), nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Raamatupidamise aastaaruanne on 
koostatud vastavalt nendele standarditele ja IFRIC tõlgendustele, mis on avaldatud ja kehtivad või avaldatud ja 
ennetähtaegselt rakendatud aruannete koostamisel. 
 
AS-i Premia Foods juhatus kinnitas 2010. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande 15. aprillil 2011. Vastavalt 
Eesti Vabariigi äriseadustikule peab majandusaasta aruande heaks kiitma ka nõukogu ja aktsionäride üldkoosolek. 
 
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud peamised arvestuspõhimõtted on toodud allpool. 
Nimetatud põhimõtteid on rakendatud järjepidevalt kõikide aruandes esitatud perioodide osas, kui ei ole märgitud teisiti. 
 
Koostamise alused 
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt soetusmaksumuse printsiibile, välja arvatud finantsvarad õiglases 
väärtuses muutustega läbi kasumiaruande ja kinnisvarainvesteeringud, mis on esitatud õiglases väärtuses, nagu on kirjeldatud 
arvestuspõhimõtetes allpool.  
 
Raamatupidamise aastaaruande koostamine kooskõlas IFRS-iga nõuab teatud kriitiliste raamatupidamishinnangute 
kasutamist. Samuti nõuab see juhtkonnalt oma otsustusõiguse teostamist Grupi raamatupidamispoliitika rakendamise 
protsessis. Valdkonnad, kus juhtkonna otsuste osatähtsus ning keerukus on olulisema mõjuga või kus konsolideeritud 
aruanded sõltuvad olulisel määral eeldustest ja hinnangutest, on kirjeldatud Lisas 3.  Käesoleva konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud samadest arvestuspõhimõtetest, mida kasutati  31. detsembril 2009 
lõppenud majandusaasta konsolideeritud raamatupidamise aastaruande koostamisel. 
 
Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi kohta alates 1. jaanuarist 2010 kuni 31. detsembrini 2010. 
AS-i Premia Foods arvestusvaluutaks on Eesti kroon (EEK). Kõik arvnäitajad on ümardatud lähima tuhandeni, kui pole 
osutatud teisiti. Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes kroonides ja tuhandetes eurodes, kui pole 
märgitud teisiti. Tuhande Eesti krooni tähisena on aruandes kasutatud lühendit EEK ‘000 ja tuhande euro tähisena 
EUR ‘000. Kuna Eesti kroon on fikseeritud euro suhtes kursiga 15,6466  krooni 1 euro kohta, siis ei teki sellisest aruannete 
esitlusviisist valuutakursi erinevusi. Kontserni ettevõtted kasutavad arvestusvaluutana majanduskeskkonna valuutat. 
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Esitusviisi muudatused 
Finantsaruanded on koostatud lähtudes järjepidevuse ja võrreldavuse printsiibist, metoodikamuutuste sisu ja nende mõju on 
selgitatud vastavates lisades. Juhul kui finantsaruannete kirjete esitust või klassifitseerimise meetodit on muudetud, siis on 
vastavalt ümberklassifitseeritud ka eelmise perioodi võrreldavad näitajad. 
 
01. jaanuaril 2010 muutus Kontsernile kohustuslikuks muudetud IAS 27 Konsolideeritud ja konsolideerimata 
finantsaruanded. Muudetud standardis on „vähemusosaluse“ mõiste asendatud mõistega „mittekontrolliv osalus“. 
 
Konsolideerimine 
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne sisaldab AS-i Premia Foods ja selle tütarettevõtete finantsnäitajaid 
konsolideerituna rida-realt. Tütarettevõtted on konsolideeritud alates kuupäevast, millal domineeriv mõju või ühine kontroll 
siirdus üle grupile, ning nende konsolideerimine lõpeb alates kuupäevast, millal grupp kaotas domineeriva mõju või ühise 
kontrolli. 
Tütarettevõte on ettevõte, mille tegevust kontrollib emaettevõte. Tütarettevõte loetakse emaettevõtte kontrolli all olevaks, kui 
emaettevõttele kuulub üle 50% tütarettevõtte hääleõigusega aktsiatest otseselt või kaudselt, või kui ta on muul viisil võimeline 
hoidma oma kontrolli all tütarettevõtte tegevust või finantspoliitikat. 
 
Tütarettevõtted kasutavad oma aastaaruannetes samu raamatupidamismeetodeid kui emaettevõte. Kõik grupisisesed tehingud, 
nõuded ja kohustused, samuti realiseerimata kasumid ja kahjumid grupi ettevõtete vahelistelt tehingutelt on konsolideeritud 
finantsaruannetest täies ulatuses elimineeritud. Realiseerimata kahjumeid ei elimineerita kui sisuliselt on tegemist vara väärtuse 
langusega. 
 
Uusi tütarettevõtteid on kajastatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes ostumeetodil. 
 
Vastavalt ostumeetodile võetakse soetatud ja eraldi identifitseeritavad omandatud tütarettevõtte varad ja kohustused ning 
tingimuslikud kohustused arvele nende õiglases väärtuses omandamise kuupäeval.. Soetamiskulude osa, mis ületab 
omandatud varade, kohustuste ja tingimuslike kohustuste õiglast väärtust, kajastatakse firmaväärtusena (vt eraldi firmaväärtust 
puudutavat põhimõtet). Firmaväärtus näitab soetusväärtust, mis on makstud selliste omandatud ettevõtte varade eest, mida ei 
saa eristada ega eraldi kajastada. Kui õiglane väärtus ületab soetamiskulu, kajastatakse vahe koheselt täielikult perioodi jooksul 
saadud tuluna (kasumiaruandes “Üldhalduskulude” real). 
 
Raha ja rahavood 
Raha ja raha ekvivalendid finantsseisundi aruandes ning rahavoogude aruandes sisaldavad kassa, pangakontode ja lühiajaliste  
pangadeposiitide (tähtajaga alla kolme kuu) saldosid. Arvelduskrediit kajastatakse finantsseisundi aruandes lühiajaliste 
laenukohustuste koosseisus. Raha ja raha ekvivalendid on kajastatud õiglases väärtuses. 
 
Äritegevuse rahavoo kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille järgi aruandeperioodi ärikasumit korrigeeritakse 
mitterahaliste majandustehingute mõjuga, äritegevusega seotud varade ja kohustuste saldode muutustega ning investeerimis- 
ja finantseerimistegevusega seotud tulude ja kuludega. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavooge on 
kajastatud otsemeetodil, s.t. tegelike raha laekumiste ja väljamaksete järgi. 
 
Raha ja raha ekvivalendid 
Lühiajalisi (soetatud kuni 3 kuuks) ja väga likviidseid investeeringuid, mida võib konverteerida teadaoleva rahasumma eest ja 
millega ei kaasne märkimisväärne turuväärtuse muutumise risk, sealhulgas sularaha kassas, nõudehoiuseid pankades ja 
tähtajalisi hoiuseid, mille tähtaeg ei ületa 3 kuud, kajastatakse rahavoogude aruandes raha ja selle ekvivalentidena. 
 
Arveldused välisvaluutas 
Emaettevõtte arveldusvaluuta on Eesti kroon; kõik teised valuutad loetakse välisvaluutadeks. 
 
Kui tütarettevõtte arveldusvaluuta ei ühti emaettevõtte arveldusvaluutaga, kasutatakse järgnevaid vahetuskursse välisvaluutas 
koostatud tütarettevõtte aastaaruande ümberarvutamiseks: 

• kõik tütarettevõtte varade ja kohustuste kanded (sealhulgas selliste tütarettevõtete ja ühisettevõtete omandamisel 
tekkiv firmaväärtus ja õiglase väärtuse korrektuurid) esitatakse uuesti, kasutades bilansipäeval kehtivat vahetuskurssi; 

• tütarettevõtte tulud, kulud ja muud omakapitali muutused esitatakse uuesti, kasutades perioodi kaalutud keskmist 
vahetuskurssi. 

 
Erinevate valuutade kasutamisel tekkinud ümberhindamisvahe kuulub kajastamisele omakapitali all real “Realiseerimata 
kursivahed”. 
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Kõiki välisvaluutatehinguid kajastatakse Eesti kroonides, rakendades tehingupäeval kehtinud Eesti Panga vahetuskursse. 
Välisvaluutas väljendatud varad ja kohustused hinnatakse ümber Eesti kroonidesse, kasutades 31. detsembril 2010 kehtinud 
ametlikku Eesti Panga vahetuskurssi. Valuutakursi muutustest tulenevad tulud ja kulud nõuetes klientide vastu ja kohustustes 
tarnijate ees on kajastatud kasumiaruandes muu äritulu ja -kuluna, muu tulu ja kulu valuutakursi muutustest on kajastatud 
kasumiaruandes finantstulu ja -kuluna. 
 
Finantsvarad 
Finantsvarad registreeritakse esmakordselt nende soetusmaksumuses. Soetusmaksumus võrdub kõnealuse finantsvara eest 
makstud hinna õiglase väärtusega. Kõik finantsvarade soetamisega otseselt seotud kulud loetakse nende soetusmaksumuse 
osaks. Kõiki finantsvarade ostu- ja müügitehinguid harilikel turutingimustel kajastatakse tehingu kuupäeval, s.t. kuupäeval, 
millal grupp kohustub antud finantsvara ostma või müüma (nt. allkirjastab lepingu). Ostu- ja müügitehingud, kus ostetud või 
müüdud finantsvarade üleminek müüjalt ostjale toimub perioodil, mis on antud turul tavaline või asjakohaste turueeskirjadega 
nõutav, loetakse toimunuks harilikel turutingimustel. 
 
Edasise aruandluse eesmärgil jaotatakse finantsvarad järgmistesse kategooriatesse: 

� õiglases väärtuses kajastatavad finantsvarad koos muutustega koondkasumiaruandes; ja 
� investeeringud, mida hoitakse kuni nende väljaostukuupäevani (sellesse kategooriasse kuuluvad soetatud tähtajalised 

hoiused, mille väljaostutähtaeg ületab 3 kuud, ning võlakirjad, mida grupp kavatseb hoida kuni nende 
väljaostutähtajani); 

� laenud ja debitoorne võlgnevus (siia kategooriasse kuuluvad antud laenud, nõuded klientide vastu ja muud 
saadaolevad summad); 

� müügivalmis finantsvarad (siia kategooriasse kuuluvad kõik muud finantsvarad, mis ei kuulu ülalpool nimetatud 
kategooriatesse). 

 
Kõiki finantsvarasid kajastatakse nende õiglases väärtuses esmasel kajastamisel, välja arvatud 

� debitoorne võlgnevus, mida pole soetatud edasimüügiks, ning finantsvarad, mida hoitakse väljaostukuupäevani, 
registreeritakse nende korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades kehtivat intressimäära. Amortiseeritud 
soetusmaksumus määratakse kogu finantsvara kehtivusperioodiks, võttes arvesse kõiki allahindlusi või soodustusi, 
mis on soetamisel esinenud, ning tehinguga otseselt seotud kulusid. Lühiajaliste debitoorsete võlgade amortiseeritud 
soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, ning seetõttu kajastatakse lühiajalisi debitoorseid 
võlgu bilansis nominaalväärtuses ilma allahindlusteta; 

� investeeringuid aktsiatesse ja teistesse kapitaliväärtpaberitesse, mille õiglast väärtust pole võimalik usaldusväärselt 
määrata (sealhulgas selliste varadega seotud tuletisinstrumendid), kajastatakse nende korrigeeritud 
soetusmaksumuses. 

 

Objektiivsete asjaolude ilmnemisel, mis viitavad finantsvarade hüvitatava väärtuse langemisele nende arvestusväärtusest 
allapoole, hinnatakse selliste varade hüvitatavat väärtust ja vajaduse korral kantakse nõue maha. Hüvitatav väärtus on tulevase 
rahavoo hetkeväärtus, mis on tuletatud finantsvarast, ning mida on alla hinnatud algse kajastamise hetkel fikseeritud kehtiva 
intressimääraga. Äritegevusega seotud debitoorsete võlgade mahakandmisi kajastatakse kasumiaruandes turustuskuludena, 
ning investeerimistegevusega seotud debitoorsete võlgade mahakandmisi kajastatakse kasumiaruandes finantskuludena. 
 
Mahakandmised tühistatakse varem maha kantud debitoorse võla laekumisel või mistahes muu sündmuse korral, mis muudab 
mahakandmise kehtetuks, ning selliseid tühistamisi väljendatakse vastava kande vähendamisena kasumiaruandes, kus 
mahakandmist algselt kajastati. 
 
Finantsvara kajastamine lõpeb selle maksmisel või müümisel või juhul, kui vara tekitatud rahavoog kantakse täielikult ja ilma 
olulise viivituseta üle sõltumatule kolmandale osapoolele, kellele on üle kantud enamus finantsvaraga seonduvatest riskidest ja 
soodustustest. 

 
Faktooring 
Faktooring on debitoorsete võlgade müük, ning sõltuvalt faktooringulepingu tüübist on ostjal õigus debitoorne võlg teatud 
perioodi jooksul müüjale tagasi müüa (faktooring regressiõigusega) või siis debitoorse võla tagasimüügiõigus müüjale puudub 
ning kõik debitoorse võlaga seotud riskid ja tulud lähevad müüjalt täielikult üle ostjale (faktooring ilma regressiõiguseta). 
 
Faktooringut koos regressiõigusega kajastatakse finantstehinguna (s.t. debitoorse võlgnevuse vastu võetud laenuna), ning 
debitoorseid võlgu kajastatakse bilansis seni, kuni need on tasutud või regressiõiguse aegumiseni. Faktooringutehingutest 
tulenevad faktooringukohustused kajastatakse eraldi reana lühiajaliste kohustuste all. 
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Faktooring ilma regressiõiguseta kajastatakse debitoorse võla müügina. Kahjumit debitoorsete võlgade müügist kajastatakse 
finantskulude all või debitoorsete võlgade mahakandmiste kuluna olenevalt sellest, kas antud tehing sõlmiti rahavoo juhtimise 
või lootusetute võlgade riski maandamise eesmärgil. 
 
Varud 
Varusid kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või netorealiseerimismaksumuses olenevalt sellest, kumb on madalam. 
 
Ladudes ja tootmises oleva tooraine soetusmaksumus ning ostetud toodete soetusmaksumus koosneb nende ostuhinnast ja 
otseselt ostuga seotud kuludest. Valmis- ja pooltoodete soetusmaksumus on nende omahind, mis koosneb otsestest ja 
kaudsetest tootmiskuludest normaalsete tootmismahtude juures. Materjali, lõpetamata toodangu ja valmistoodangu 
arvestuseks kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit. 
 
Bioloogilised varad 
Bioloogiliste varade hulka kuuluvad kalamari, maimud, noorkalad ja kalad järvedes ja meres. Vastavalt standardile IAS 41 
kantakse bioloogilised varad tavaliselt bilanssi hinnangulises õiglases väärtuses, millest on maha arvatud hinnanguline 
müügikulu. Bioloogiliste varade õiglase väärtuse muutused on toodud kasumiaruandes eraldi real. Bioloogiliste varade õiglane 
väärtus on turuhind. Hindu on korrigeeritud kvaliteedierinevuste osas (kõrgem või tavaline). Piirkondades, kus ei eksisteeri 
välisturuhinda, põhineb hinnang sisehindadel.  
 
Materiaalne põhivara 
Materiaalne põhivara on fikseeritud bilansis soetusmaksumuses ilma amortisatsiooni kogusumma ja riknemisest tulenevate 
võimalike mahakandmisteta. Lisaks ostuhinnale sisaldab ostetud põhivara soetusmaksumus transpordi- ja paigalduskulusid 
ning muid kulusid, mis on seotud vara soetamise ja kasutuselevõtuga. Ettevõttele rajatud materiaalse vara finantseerimiseks 
võetud laenu kasutuskulusid (sh. lepingu sõlmimise tasu, amortisatsioon, intress), mida on arvestatud alates ehitustegevuse 
algusest kuni valmis vara vastuvõtuni, kajastatakse materiaalse vara soetusmaksumuse osana. 
 
Täiendavad registreeritud materiaalse põhivaraga seotud kulud (nt. varade mõnede objektide teatud osade vahetus) lisatakse 
varade arvestusväärtusele, kui on täidetud järgmised kriteeriumid: (a) grupp saab neist tõenäoliselt tulevikus kasu ja (b) nende 
soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt määrata. Vahetatud osad kantakse bilansist maha. Kõik muud kulud 
kajastatakse kulude kandmise perioodi kuludena. 
 
Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 9 400 kroonist (600 eurost). 
Varad maksumusega alla 4 700 krooni (300 eurot) kantakse kuluks soetamise hetkel. 
 
Amortisatsiooni arvutamiseks kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäärad on kehtestatud eraldi iga põhivara 
elemendi osas selle kasuliku tööea põhjal. 
 

Ehitised 5 ... 50 aastat 
Masinad ja seadmed 2 ... 20 aastat 
Sõidukid 4 ... 13 aastat 
Püsiseadmed, sisseseade ja tööriistad 2 ... 12 aastat 
Maa ei ole amortiseeritav vara  

 
Iga majandusaasta lõpus kuuluvad amortisatsioonimäärad, -meetodid ja materiaalse vara jääkväärtus ülevaatamisele ning 
vajadusel muutmisele. Muutust käsitletakse muutusena raamatupidamishinnangutes. 
 
Põhivara hinnatakse selle netorealiseerimismaksumuses (kõrgem kahest järgnevast – õiglane väärtus ilma müügikuludeta või 
likvideerimisväärtus), kui see on madalam kui vara jääkväärtus. Vara väärtust kontrollitakse, et hinnata, kas selle  maksumus 
on langenud alla jääkväärtuse, kui ilmneb märke, et vara väärtus võib olla vähenenud. Mahakandmist kajastatakse perioodi 
kuluna samal kasumiaruande real mahakantud põhivara amortisatsiooniga. Varem kajastatud mahakandmine tühistatakse, kui 
olukord muutub ja mahakandmine pole enam õigustatud. Mahakandmise tühistamist kajastatakse kulude vähenemisena 
perioodil, mil tühistamine toimus. 
 
Müügiootel põhivara 
Materiaalne põhivara, mis müüakse väga tõenäoliselt järgneva 12 kuu jooksul, klassifitseeritakse ümber müügiootel 
põhivaraks. Müügiootel põhivara kajastatakse jääkväärtuses või õiglases väärtuses (ilma müügikuludeta), sõltuvalt sellest, 
kumb on madalam. 
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Kinnisvarainvesteeringud 
Kinnisvarainvesteering (maa, hooned) on kinnisvara, mida käsutab omanik või rentnik kapitalirendi alusel renditulu või 
kapitali hinnatulu või mõlema teenimiseks, ning mida ei kasutata ettevõtte enda äritegevuse jaoks. Kinnisvarainvesteeringuid 
kajastatakse esmakordselt maksumuses, mis sisaldab kõiki otseselt kaasnevaid kulusid. 

 
Pärast esmakordset kajastamist võetakse kinnisvarainvesteering arvele õiglases väärtuses, mis põhineb sõltumatu hindaja poolt 
teostatud hindamisel ja juhtkonna otsusel. Kinnisvarainvesteeringu õiglane väärtus näitab turuhinda bilansipäeval, mis on 
optimaalne hind, mille eest saaks kinnisvara avatud turul müüa või osta. Ümberhindamistulu ja –kulu kajastatakse 
kasumiaruandes "Muu tulu" või “Muu kulu" all. 

 
Firmaväärtus 
Firmaväärtus kajastatakse algselt tema soetusmaksumuses, milleks on positiivne vahe omandatud osaluse soetusmaksumuse 
ning 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 vähemalt kord aastas või sagedamini, kui sündmused või muutunud 
asjaolud näitavad, et firmaväärtuse bilansiline väärtus võib olla vähenenud, läbi vara väärtuse languse testi. 
 
Väärtuse languse testimise eesmärgil on äriühendusest tekkinud firmaväärtused jagatud grupi nendele raha genereerivatele 
üksustele või üksuste gruppidele, mis peaksid konkreetsest omandamisest majanduslikku kasu saama. Firmaväärtuse jagamisel 
raha genereerivatele üksustele lähtutakse grupisisese aruandlusest – firmaväärtus jagatakse madalaimale tasandile, kus seda 
jälgitakse grupi juhtkonna poolt sisearuandluse abil. 
 
Väärtuse languse määratakse kindlaks firmaväärtusega seotud raha genereeriva üksuse kaetava väärtuse hindamise teel. Kui 
raha genereeriva üksuse kaetav väärtus on väiksem kui tema bilansiline väärtus, siis kajastatakse väärtuse langusest tulenev 
kahjum. Allahindlusest tulenev kahjum kajastatakse koondkasumiaruandes arvestusperioodi “Finantskuluna”. Kui hiljem 
firmaväärtuse kaetav väärtus tõuseb üle bilansilise väärtuse, siis allahindlusi ei tühistata. 
 
Sidusettevõtjad  
Sidusettevõtja on ettevõtja, mille üle omab grupp olulist, kuid mitte valitsevat mõju. Oluliseks mõjuks loetakse olukorda, kus 
grupile kuulu 20 kuni 50% teise ettevõtte hääleõigust. Investeeringud sidusettevõtjatesse on konsolideeritud finantsaruannetes 
kajastatud kapitaliosaluse meetodil; selle kohaselt on alginvesteeringut korrigeeritud ettevõttest saadud kasumi/kahjumiga 
ning laekunud dividendidega. Omavahelistes tehingutes tekkinud realiseerumata kasumid elimineeritakse vastavalt ettevõtja 
osaluse suurusele. Realiseerimata kahjumid elimineeritakse samuti, välja arvatud juhul, kui kahjumi põhjuseks on vara väärtuse 
langus. Juhul kui ettevõtte osalus kapitaliosaluse meetodil kajastatava sidusettevõtja kahjumis on võrdne või ületab 
sidusettevõtte bilansilist jääkväärtust, vähendatakse investeeringu bilansilist jääkväärtust nullini ning edasisi kahjumeid 
kajastatakse bilansiväliselt. Juhul kui ettevõtja on garanteerinud või kohustatud rahuldama sidusettevõtja kohustusi, 
kajastatakse bilansis nii vastavat kohustust kui ka kapitaliosaluse meetodi kahjumit. Vajadusel on sidusettevõtjate 
raamatupidamispõhimõtted muudetud vastavaks kontserni arvestuspõhimõtetele.  
 
Tehingud vähemusosalusega 
Vähemusosalusega tehtavate tehingute puhul kasutatakse samasuguseid põhimõtteid nagu tehingutes kontserniväliste 
kolmandate osapooltega. Osaluste suurendamisel tütarettevõttes vähemusosanikult osade soetuse teel kajastatakse vahe 
tasutud või tasumisele kuuluva soetusmaksumuse ja soetatud vähemusosaluse bilansilise maksumuse (tütarettevõtte netovara) 
vahel positiivse firmaväärtusena või kantakse negatiivse firmaväärtusena tulusse (s.t kui omandatud netovara on suurem kui 
osaluse eest makstud summa). Tütar- ja sidusettevõtete müügil kajastatakse vahe tütar- ja sidusettevõtete müügihinna ning 
kontserni osa tütar- või sidusettevõtte varade, kohustuste ning firmaväärtuse vahel kasumiaruandes kasumi või kahjumina. 
 
Immateriaalne põhivara 
Äriühendustest eraldi omandatud immateriaalsed varad võetakse arvele ainult juhul, kui on täidetud järgmised tingimused: 

• varaobjekt on grupi kontrolli all; 
• ettevõte saab tõenäoliselt tulevikus varaobjekti kasutamisest tulu; 
• objekti soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt määrata. 

 
Ettevõtete omandamise kaudu soetatud immateriaalseid varasid kajastatakse firmaväärtusest eraldi, kui varaobjekte saab 
eraldada või kui need on tekkinud lepinguliste või muude seaduslike õiguste tulemusena, ning nende õiglast väärtust on 
võimalik hinnata usaldusväärsel viisil nende soetamiskuupäeval. 
 
Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt 
seotud kuludest. Edaspidi kajastatakse immateriaalset põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud 
akumuleeritud amortisatsioon ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. 
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Immateriaalse põhivara puhul hinnatakse, kas tegemist on piiratud või määramatu kasuliku elueaga varaga. Piiratud kasuliku 
elueaga immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset amortisatsiooni meetodit. Aastased 
amortisatsioonimäärad on järgmised: 

Kliendilepingud 5 aastat 
Kaubamärgid 20 ... 25 aastat 
Kalakasvatusload 50 aastat või vastavalt kestusele 
Muu immateriaalne põhivara 3 ... 20 aastat 

 
Piiratud kasuliku elueaga immateriaalse põhivara amortisatsioonikulu kajastatakse koondkasumiaruandes kuludegrupis, kuhu 
konkreetne immateriaalse vara oma funktsionaalsuselt kuulub. Piiratud elueaga immateriaalse põhivara 
amortisatsiooniperioodi ja -meetodit vaadatakse üle iga majandusaasta lõpul. Muutusi eeldatavas kasulikus elueas või vara 
tulevaste rahaliste eeliste ajalises struktuuris kajastatakse vastavalt muutustena amortisatsiooniperioodis ja –meetodis, s.t. 
muutusena arvestuspõhimõtetes. 
 
Kui on asjaolusid, mis viitavad, et piiratud elueaga immateriaalse vara kaetav väärtus võib olla langenud alla tema bilansilise 
väärtuse, siis viiakse läbi vara väärtuse languse test ja vajadusel hinnatakse vara alla tema kaetavale väärtusele. 
 
Määramata kasuliku elueaga immateriaalsete varade osas viiakse igal aastal kas iga varaobjekti või siis raha genereeriva üksuse 
osas läbi väärtuse languse test. Selliseid immateriaalseid varasid ei amortiseerita. Määramata kasuliku elueaga immateriaalsete 
varade kasulik eluiga vaadatakse üle igal aastal veendumaks, et tegemist on endiselt määramata kasuliku elueaga. Kui eluea 
määramatus on muutunud, siis kajastatakse muutust kasulikus elueas edasiulatuvalt. 
 
Rendiarvestus 
Rendilepingut käsitletakse kapitalirendina, kui kõik olulised vara omandiõigusest tulenevad tulud ja riskid lähevad üle 
rentnikule.  
 
Kapitalirenti kajastatakse rentniku bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete 
miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks ja kohustuse jääkväärtuse 
vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse 
suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures 
amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.  
 
Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina ning sellistest lepingutest tulenevad maksed kantakse kulusse sellel 
perioodil, mille eest need maksed on sooritatud või sooritatakse. 
Grupp ei tegutse rendileandjana. 
 
Finantskohustused 
Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad, emiteeritud võlakirjad ning teised lühiajalised ja 
pikaajalised võlad) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid 
kulutusi. Edasine kajastamine toimub amortiseeritud soetusmaksumuse meetodil. Finantskohustuste amortiseeritud 
soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.  
Finantskohustustega kaasnev intressikulu kajastatakse tekkepõhiselt perioodikuluna kasumivahearuande real ”finantstulud ja –
kulud”, v.a. need intressikulud, mis on seotud omatarbeks ehitava materiaalse põhivara finantseerimisega. 
 
Eraldised ja tingimuslikud kohustused 
Eraldistena kajastatakse bilansis tõenäolisi kohustusi, mis on avaldunud enne bilansikuupäeva toimunud sündmuste tagajärjel 
ning mille realiseerumise aeg või summa pole kindlad. Eraldiste kajastamisel bilansis on lähtutud juhtkonna (vajadusel 
sõltumatute ekspertide) hinnangust eraldise täitmiseks tõenäoliselt vajamineva summa ning eraldise realiseerumise aja kohta.  
 
Muud kohustused, mille realiseerumine on ebatõenäoline või millega kaasnevate kulutuste suurust ei ole võimalik piisava 
usaldusväärsusega hinnata, kuid mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustusteks, on avalikustatud tingimuslike 
kohustustena aruande lisades. 
  
Aktsiakapital 
Lihtaktsiaid loetakse omakapitaliks. Lihtaktsiate emiteerimisega otseselt seotud lisakulud kajastatakse omakapitali 
vähendusena. Omakapitalis kajastatud aktsiate tagasiostmisel kajastatakse makstud tasu, sh otseselt seotud kulud omakapitali 
vähendusena. Tagasiostetud aktsiad loetakse oma ehk tresooraktsiateks. Tresooraktsiate hilisemal müügil kajastatakse saadud 
summa omakapitali suurenemisena ja müügist saadud kasumi või kahjumi arvelt korrigeeritakse jaotamata kasumit.  
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Kohustuslik reservkapital 
Vastavalt Äriseadustikule peab Premia Foods AS omama reservkapitali, mille suurus on vähemalt 1/10 aktsiakapitalist. 
Reservi moodustamiseks tuleb igal aastal kuni reservi täitumiseni kanda reservi vähemalt 1/20 puhaskasumist. Reservist ei ole 
lubatud teha väljamakseid aktsionäridele. Reservkapitali arvelt võib katta eelmiste aastate kahjumeid ja suurendada 
aktsiakapitali. 
 
Tulude arvestus 
Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ning 
tehinguga seotud tulu ja kulu on võimalik usaldusväärselt määrata, ning tehingust saadava tulu laekumine on tõenäoline. 
Teenuste müügist saadav tulu kajastatakse arvestusperioodil, mil teenuseid osutatakse. 
Müügitulu kajastatakse netorealiseerimismaksumuses ja see ei sisalda käibemaksu, vahendustasu ega allahindlusi. Välisvaluutas 
koostatud müügiarved konverteeritakse Eesti kroonideks arve kuupäeval kehtinud Eesti Panga vahetuskursi alusel. 
 
Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt (võttes arvesse vara efektiivset intressimäära). 
 
Laenukulud 
Laenukulusid kajastatakse kuludena nende kandmise korral, välja arvatud need, mis on otseselt seotud varade soetamise, 
ehitamise või tootmisega, mille valmimine planeeritud kasutuseks või müügiks nõuab oluliselt aega. 
 
Kasum aktsia kohta 
Tava puhaskasum aktsia kohta leitakse jagades Firma aktsionäridele kuuluv aruandeaasta kasumi või kahjumi osa perioodi 
kaalutud keskmise emiteeritud lihtaktsiate arvuga. Lahustatud puhaskasum aktsia kohta arvutamiseks korrigeeritakse Firma 
aktsionäridele kuuluvat kasumi või kahjumi osa ja ringlusse lastud lihtaktsiate kaalutud keskmist arvu kõigi lahustavat efekti 
omavate lihtaktsiate mõjuga. 
 
Töötajate soodustused 
Koondamistasu 
Grupp kajastab koondamistasusid kohustuse ja kuluna ainult juhul, kui Grupp on tõendatult pidanud lõpetama töötaja või 
töötajate rühmaga töösuhte enne tavalist pensionile siirdumise kuupäeva, või maksma koondamistasu vabatahtliku lahkumise 
soodustamiseks tehtud pakkumise tulemusena. Vabatahtliku lahkumise koondamistasu kajastatakse kuluna juhul, kui Grupp 
on teinud vabatahtliku lahkumise soodustamiseks pakkumise, selle vastuvõtmine on tõenäoline, ning pakkumise vastuvõtjate 
arvu on võimalik usaldusväärselt hinnata. 
 
Võlad töötajatele 
Töötajatele tasumisele kuuluvate võlgade hulka kuulub töölepingute alusel töötajatele tasumisele kuuluv tulemuspalk, mis 
arvutatakse Grupi finantstulemuste ning töötajate individuaalsete töötulemuste täitmise põhjal. 
Tulemuspalka kajastatakse kuluna ja võlana töötajatele juhul, kui tasumine toimub järgmisel aruandlusperioodil. 
Tulemuspalga kohustuse hulka kuulub nii tulemuspalk kui ka sellega seotud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaksed. 
Lisaks sellele kuuluvad töötajatele tasumisele kuuluvate võlgade hulka puhkusetasu kohustused, mis on arvutatud 
aruandluspäeval vastavalt kehtivatele töölepingutele ja kohaldatavatele seadustele. Puhkusetasu kohustuste hulka kuulub nii 
otsene puhkusetasu kohustus kui ka sellega seotud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaksed. 
 
Segmendiaruandlus 
Segment on Grupi eristatav komponent, mis on seotud toodete või teenuste pakkumisega (ärisegment) või toodete 
pakkumisega konkreetses majanduskeskkonnas (geograafiline segment), millega kaasnevad teistest segmentidest erinevad 
riskid ja hüved. Grupi primaarseks segmendiaruandluse vormiks on ärisegmendid ja sekundaarseks segmendiaruandluse 
vormiks geograafilised segmendid.  
Segmendi tulud, kulud, varad ja kohustused määratakse kindlaks enne Grupisiseste saldode ja tehingute kõrvaldamist 
konsolideerimisprotsessi osana, välja arvatud ulatuses, milles sellised Grupisisesed saldod ja tehingud esinevad Grupi üksuste 
vahel samas segmendis. 
Segmendi varade ja kohustuste hulka kuuluvad otseselt segmendiga seotud elemendid, samuti need, mida pole põhjendatult 
võimalik sellele määrata. Määramata varade ja kohustuste hulka kuuluvad varad ja kohustused, mida ei saa põhjendatult 
määrata ühelegi segmendile. 
 
Tulumaks 

Ettevõtte tulumaks Eestis 
Vastavalt tulumaksuseadusele maksustatakse Eestis teenitud aastatulu asemel välja makstud dividendid. Alates 1. jaanuarist 
2009 on välja makstud dividendide suhtes kohaldatav maksumäär 21/79 netodividendidele. Kuna dividendid on ettevõtte 
kasumi asemel tulumaksu objektiks, puuduvad erinevused varade ja kohustuste jääkväärtuste ja maksustatavate summade 
vahel, mis võiks põhjustada edasilükkunud tulumaksukohustuse teket.  
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Grupi olemasoleva omakapitaliga seotud potentsiaalne tulumaksukohustus, mis tekiks olemasoleva omakapitali 
väljamaksmisel dividendidena, on bilansis kajastamata. Dividendide maksmisest tulenev tulumaks kajastatakse 
kasumiaruandes kuluna dividendide väljakuulutamise hetkel. 
 
Välismaal registreeritud ettevõtete tulumaks 
Vastavalt tulumaksuseadusele kuulub ettevõtte puhaskasum, mida on korrigeeritud tulumaksuseaduses sätestatud ajutiste ja 
püsierinevustega, maksustamisele tulumaksuga Lätis (maksumäär 15%), Venemaal (maksumäär 20%), Soomes (maksumäär 
26%) ja Rootsis (maksumäär 26,3%).  Võrreldes 2009. aastaga pole Läti, Soome ega Rootsi maksumäärades muutusi 
toimunud.  
 
Leedu standardne tulumaksumäär oli 2010. aastal 20%. Pärast Leedu Vabariigi tulumaksuseaduse muudatuste jõustumist 
on kehtestatud 15% tulumaksumäär määramata aja pikkuseks perioodiks alates 1. jaanuarist 2010. Leedus tegutsevate 
ettevõtete maksukahjumi võib kanda edasi määramata ajaks, välja arvatud kahjud, mis on kantud väärtpaberite ja/või 
finantstuletisinstrumentide võõrandamise tulemusena.  
 

Edasilükkunud tulumaks on arvestatud kõikidelt olulistelt ajutistelt erinevustelt maksuarvestuse ja konsolideeritud 
finantsaruandes kajastatud varade ja kohustuste bilansiliste väärtuste vahel. Edasilükkunud tulumaksu vara ajutistelt 
erinevustelt ning maksukahjumitelt kajastatakse bilansis ainult siis, kui on tõenäoline, et see realiseerub läbi maksustatava 
kasumi tekke tulevikus.. 
 
Tulumaksuvõlga on kajastatud lühiajaliste kohustuste all ning edasilükkunud tulumaksu kohustus pikaajaliste kohustuste all. 
 
Sihtfinantseerimine 

Varade sihtfinantseerimine 
Varade sihtfinantseeringute kajastamisel on rakendatud brutomeetodit, s.t. sihtfinantseerimise abil soetatud varad on 
kajastatud bilansis soetusmaksumuses ja varade soetamise finantseerimiseks saadud summad on kajastatud bilansis 
kohustuste hulgas sihtfinantseerimise viittuluna. Soetatud varad amortiseeritakse kuludena ja sihtfinantseerimisega seotud 
kohustus amortiseeritakse tuluna soetatud varade kasutusea jooksul. Sihtfinantseerimisega seotud tulu on kajastatud 
kasumiaruandes “Muu tulu” all. 
 
Tegevuskulude sihtfinantseerimine 
Tulu sihtfinantseerimisest on kajastatud kasumiaruandes proportsionaalselt sellega seotud kuludega. Tulu kajastamisel on 
rakendatud brutomeetodit, s.t. saadud toetusi ja hüvitatud kulusid on kajastatud kasumiaruandes erinevate kannete all. 
Sihtfinantseerimisega seotud tulu on kajastatud kasumiaruandes muu tegevustulu all. 

 
Bilansipäeva järgsed sündmused 
Finantsaruannetes on kajastatud kõiki aruande koostamise ajal aset leidnud olulisi sündmusi, mis mõjutavad varasemat 
aruandlusperioodi. Informatsioon sündmuste kohta, mis toimusid pärast bilansipäeva, ent võivad avaldada mõju 
aastaaruannet lugevate isikute otsustele, on toodud lisades. 
 
Teadus- ja arenduskulud 
Grupp ei kapitaliseeri teadus- ja arenduskulusid, vaid kajastab neid kulude kandmise perioodil tehtud kulutustena. 
 
Standardid, standardite muudatused ja tõlgendused, mis jõustusid Grupi aruandeaastal, mis algas 1. jaanuaril 2010. 

� IAS 27 „Konsolideeritud ja konsolideerimata finantsaruanded” (rakendub 1. juulil 2009 või hiljem algavatele 
aruandeperioodidele).  

� Muudetud standard nõuab ettevõttelt koondkasumi jagamist emaettevõtte omanike ja mittekontrollivate osaluse vahel 
(varem „vähemusosalused“), isegi kui selle tulemuseks on mittekontrolliva osa negatiivne saldo (praegune standard 
nõuab enamikel juhtudel omakapitali ületava kahjumi allokeerimist emaettevõtte omanikele). Muudetud standard 
täpsustab, et tehingud, mille tulemusena emaettevõtte osalus tütarettevõttes muutub, kuid kontroll säilib, tuleb kajastada 
otse omakapitalis. Lisaks täpsustab standard, kuidas mõõta kasumit või kahjumit juhul kui tütarettevõtte üle kontroll 
lõppeb. Kontrolli lõppemisel tuleb endises tütarettevõttes järelejääv osalus kajastada tema õiglases väärtuses. 
Muudatused ei mõjutanud oluliselt Grupi finantsaruannet. 

� IFRS 3 „Äriühendused" (rakendub äriühendustele omandamiskuupäevaga esimesel aruandeaastal, mis algab 1. juulil 
2009 või hiljem).  

� Muudetud IFRS 3 annab ettevõtetele valikuvõimaluse kajastada mittekontrollivad osalused kas kasutades praegu kehtiva 
IFRS 3 põhimõtet (proportsionaalselt nende osalusele omandatud ettevõtte netovaras) või õiglases väärtuses. Muudetud 
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IFRS 3-s on detailsemad juhised ostumeetodi rakendamiseks äriühendustes. Etappidena toimuvate soetuste puhul on 
kaotatud nõue mõõta kõikide varade ja kohustuste õiglasi väärtusi, mõõtmaks täiendavat tekkivat firmaväärtust. Selle 
asemel peab omandaja etappidena toimuva soetuse puhul varasema osaluse investeerimisobjektis hindama ümber 
õiglasesse väärusesse soetuskuupäeval ning kajastama tekkinud tulu või kulu kasumiaruandes. Soetusega seotud kulusid 
kajastatakse eraldi äriühendusest ning seega kajastatakse kuluna, mitte firmaväärtusena. Omandaja peab ostukuupäeval 
kajastama kohustuse lisatingimustest sõltuva tasu osas. Muutused selles kohustuses kajastatakse kooskõlas vastavate 
IFRS-dega, mitte firmaväärtuse korrigeerimisena. Muudetud IFRS 3 laieneb ka ühisomanduses majandusüksustele 
(mutual entities) ja äriühendustele, milles üksused ühendatakse ainult lepinguga. Muudatused ei mõjutanud Grupi 
finantsaruannet. 

� Riskimaandamisnõuetele vastavad instrumendid – muudatus standardisse IAS 39„Finantsinstrumendid: Kajastamine ja 
mõõtmine“ (rakendub tagasiulatuva mõjuga 1. juulil 2009 või hiljem algavatele aruandeperioodidele).  

� Muudatus selgitab kuidas teatud situatsioonides rakendada reegleid, otsustamaks kas maandatud risk või osa 
rahavoogudest vastab riskimaandamisnõuetele. Muudatused ei mõjutanud oluliselt Grupi finantsaruannet.  

� Muudatused IFRS-des, välja antud aprillis 2009 (IFRS 2, IAS 38, IFRIC 9 ja IFRIC 16 muudatused rakenduvad 1. juulil 
2009 või hiljem algavatele aruandeperioodidele; IFRS 5, IFRS 8, IAS 1, IAS 7, IAS 17, IAS 36 ja IAS 39 muudatused 
rakenduvad 1. jaanuaril 2010 või hiljem algavatele aruandeperioodidele; muudatused ei ole veel vastu võetud Euroopa 
Liidu poolt).  

� Muudatused hõlmavad sisulisi muudatusi ja selgitusi järgmistes standardites ja tõlgendustes: selgitus, et IFRS 2 ei 
rakendu äriüksuse üleandmisele ühise kontrolli all toimunud tehingutes ning ühisettevõtete moodustamisel; IFRS 5 ja 
teiste standardite poolt sätestatud avalikustamisnõuete täpsustamine müügiootel põhivarade (või müügigruppide) osas; 
nõue, et segmendi koguvarade ja -kohustuste kohta avalikustatakse näitajad ainult juhul, kui neid regulaarselt edastatakse 
kõrgeimale (äri)tegevust puudutavate otsuste langetajale; IAS 1 muutmine, lubamaks klassifitseerida pikaajalisena teatud 
kohustusi, mida tasutakse ettevõtte enda omakapitaliinstrumentidega; IAS 7 muutmine nii, et investeerimistegevuseks 
võib klassifitseerida ainult selliseid kulutusi, mis kapitaliseeritakse varana; IAS 17-s teatud pikaajaliste maarendilepingute 
kapitalirendina klassifitseerida lubamine ka juhul, kui rendilepingu lõppedes omandiõigus ei lähe üle; täiendavad juhised 
IAS 18-s määramaks, kas ettevõte tegutseb teenuse peamise osutajana või agendina; selgitus IAS 36-s, et raha genereeriv 
üksus ei ole suurem kui ärisegment enne summeerimist; IAS 38 täiendamine äriühenduse käigus soetatud 
immateriaalsete varade õiglase väärtuse mõõtmise kohta; IAS 39 muutmine (i) lisamaks standardi rakendusalasse 
optsioonilepingud, mille tulemuseks võib olla äriühendus, (ii) selgitamaks perioodi, mil rahavoogude 
riskimaandamisinstrumentide kasumeid ja kahjumeid reklassifitseeritakse omakapitalist kasumiaruandesse ja (iii) 
määramaks, et varasema tagastamise optsioon on põhilepinguga tihedalt seotud, kui selle optsiooni realiseerimisel 
hüvitab laenusaaja laenuandja majandusliku kahju; IFRIC 9 muudatus, selgitamaks, et tõlgenduse rakendusalasse ei 
kuulu ühise kontrolli all toimunud äriühendustes või ühisettevõtte moodustamisel omandatud lepingutes sisalduvad 
varjatud derivatiivid; IFRIC 16-st piirangu kaotamine selle kohta, et riskimaandamisinstrument ei tohi olla selles 
välismaises äriüksuses, mille riske maandatakse. Grupi hinnangul ei mõjutanud muudatused oluliselt Grupi 
finantsaruandeid. 

 

Alljärgnevad kehtivate standardite muudatused ja tõlgendused, mis muutusid Grupile kohustuslikuks 1. jaanuarist 2010, kuid 
mis on Grupi tegevuse suhtes ebaolulised. 

� „Varjatud tuletisinstrumendid“ – IFRIC 9 ja IAS 39 muudatused, välja antud märtsis 2009 (kehtib 30. juunil 2009 või 
hiljem lõppevatele aruandeperioodidele; EL poolt vastu võetuna rakenduvad IFRIC 19 ja IAS 39 muudatused pärast 31. 
detsembrit 2009 algavatele aruandeperioodidele, varasem rakendamine lubatud). 

� IFRIC 12 „Teenuste kontsessioonikokkulepped" (Euroopa Liidu poolt vastuvõetuna rakendub IFRIC 12 30. märtsil 
2009 või hiljem algavatele aruandeperioodidele, varasem rakendamine lubatud). 

� IFRIC 15 “Kinnisvara ehituslepingud” (rakendub 1. jaanuaril 2009 või hiljem algavatele aruandeperioodidele; EL poolt 
vastuvõetuna rakendub IFRIC 15 pärast 31. detsembrit 2009 algavatele  aruandeperioodidele, varasem rakendamine 
lubatud). 

� IFRIC 16 „Välismaise üksuse netoinvesteeringu riskimaandamine“. (rakendub 1. oktoobril 2008 või hiljem algavatele 
aruandeperioodidele; Euroopa Liidu poolt vastuvõetuna rakendub IFRIC 16 pärast 30. juunit 2009 algavatele 
aruandeperioodidele, varasem rakendamine lubatud). 

� IFRIC 17 „Mitterahaliste varade üleandmine omanikele“ (rakendub 1. juulil 2009 või hiljem algavatele 
aruandeperioodidele; Euroopa Liidu poolt vastuvõetuna rakendub IFRIC 17 pärast 31. oktoobrit 2009 algavatele 
aruandeperioodidele, varasem rakendamine lubatud). 



AS PREMIA FOODS 2010.a. konsolideeritud majandusaasta aruanne 
 tuhandetes Eesti kroonides ja eurodes  

 

 

  44 

 

� IFRIC 18 „Klientide poolt üleantavad varad“ (rakendub edasiulatuvalt klientide poolt varade üleandmisele, mis 
toimuvad 1. juulil 2009 või hiljem, varasem rakendamine lubatud; Euroopa Liidu poolt vastuvõetuna rakendub IFRIC 
18 pärast 31. oktoobrit 2009 algavatele aruandeaastatele, varasem rakendamine lubatud). 

� IFRS 1 “Rahvusvaheliste Finantsaruandluse Standardite esmarakendamine”, muudetud detsembris 2008 (rakendub 
IFRS esmarakendamise aruannetele, mis koostatakse 1. juulil 2009 või hiljem algava perioodi kohta; Euroopa Liidu 
poolt vastuvõetuna rakendub muudetud IFRS 1 pärast 31. detsembrit 2009 algavatele aruandeaastatele, varasem 
rakendamine lubatud). 

� „Rahas arveldatavad kontserni aktsiapõhised tehingud“ - IFRS 2 muudatused (rakendub 1. jaanuaril 2010 või hiljem 
algavatele aruandeperioodidele; ei ole veel vastu võetud Euroopa Liidu poolt). 

� „Täiendavad erandid esmarakendajatele“ - IFRS 1 muudatused (rakendub 1. jaanuaril 2010 või hiljem algavatele 
aruandeperioodidele; ei ole veel vastu võetud Euroopa Liidu poolt). 

 
 
Standardid, standardite muudatused ja tõlgendused, mis ei ole veel jõustunud ning mida Grupp ei ole ennetähtaegselt 
rakendanud, kuid mis võivad avaldada mõju Grupi aastaaruandele. 

� IFRS 9, „Finantsinstrumendid“ osa 1: klassifitseerimine ja mõõtmine, välja antud novembris 2009 (rakendub 1. jaanuaril 
2013 või hiljem algavatele aruandeperioodidele; ei ole veel vastu võetud Euroopa Liidu poolt). IFRS 9 asendab IAS 39 
need osad, mis käsitlevad finantsvarade klassifitseerimist ja mõõtmist. Peamised reeglid on järgmised: 

• Finantsvarad tuleb klassifitseerida ühte kahest mõõtmiskategooriast – varad, mida kajastatakse õiglases väärtuses, ja 
varad, mida kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Otsus tehakse vara esmasel arvelevõtmisel. 
Klassifitseerimine sõltub ettevõtte ärimudelist finantsinstrumentide haldamisel ning instrumendi lepinguliste 
rahavoogude omadustest. 

• Instrumenti kajastatakse pärast arvelevõtmist korrigeeritud soetusmaksumuses ainult juhul, kui on tegemist 
võlainstrumendiga ja (i) ettevõtte ärimudeli eesmärk on hoida vara, et saada temast tulenevaid lepingulisi 
rahavoogusid ning (ii) vara lepingulised rahavood sisaldavad ainult põhiosa- ja intressimakseid, s.t. tal on „laenu 
baasomadused“. Kõik muud võlainstrumendid kajastatakse õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande. 

• Kõik omakapitaliinstrumendid tuleb pärast arvelevõtmist kajastada õiglases väärtuses. Omakapitaliinstrumendid, 
mida hoitakse kauplemiseesmärgil, kajastatakse õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande. Kõikide muude 
omakapitaliinstrumentide puhul võib arvelevõtmise hetkel teha mittetühistatava valiku kajastada realiseerimata ja 
realiseeritud kasumid ja kahjumid õiglase väärtuse muutustest kasumiaruande asemel läbi muu 
koondkasumaruande. Õiglase väärtuse muutusi ei hakata ümberklassifitseerima läbi kasumiaruande. Selle valiku 
võib teha instrumendipõhiselt. Dividendid kajastatakse läbi kasumiaruande, tingimusel et nad kujutavad endast 
investeeringult saadavat tulu. 

Grupp hindab standardi põhimõtteid, mõjusid Grupile ja Grupi poolt selle rakendamise ajastust. 

� Standardi IAS 24 “Seotud osapooli käsitleva teabe avalikustamine” muudatus, välja antud novembris 2009 (rakendub 1. 
jaanuaril 2011 või hiljem algavatele aruandeperioodidele; ei ole veel vastu võetud Euroopa Liidu poolt). Muudetud 
standard vähendab avalikustamise nõudeid riigiettevõtetele ja selgitab seotud osapoole mõistet. Grupp hindab 
muudetud standardi mõju finantsaruandes avalikustatavale teabele. 

� „Muudatused IFRS-des“, välja antud mais 2010 (rakendumiskuupäevad on erinevad standardite lõikes; enamus 
muudatusi rakenduvad 1. jaanuaril 2011 või hiljem algavatele aruandeperioodidele; muudatused ei ole veel vastu võetud 
Euroopa Liidu poolt).  

Muudatused hõlmavad sisulisi muudatusi ja selgitusi järgmistes standardites ja tõlgendustes: IFRS 1 on muudetud (i) 
lubamaks eelmise raamatupidamistava järgset bilansilist maksumust kasutada materiaalse või immateriaalse põhivara 
tuletatud soetusmaksumusena, juhul, kui seda vara kasutati äritegevuses, mille tulud on reguleeritud, (ii) lubamaks 
sündmusest tulenevat ümberhindlust kasutada materiaalse põhivara tuletatud soetusmaksumusena ka juhul, kui 
ümberhindlus toimub esimeses IFRS-de kohaselt koostatud raamatupidamisaruandes hõlmatud perioodi jooksul ja (iii) 
nõudmaks esmarakendajalt selgitusi muutuste kohta arvestuspõhimõtetes või IFRS 1 vabastustes, mis on muutunud 
esimese IFRS vahearuande ja esimese IFRS raamatupidamise aruande vahel; IFRS 3 on muudetud (i) nõudmaks , et 
sellised mittekontrollivad osalused, millel ei ole kehtivat osalust või mis ei anna omanikule õigust likvideerimise korral 
saada proportsionaalset osa ettevõtte netovaradest, tuleb kajastada õiglases väärtuses (v.a juhul, kui mingi muu IFRS 
standard nõuab muud mõõtmise alust), (ii) andmaks juhiseid omandatava ettevõtte aktsiapõhiste maksete kajastamiseks, 
kui neid äriühenduse tulemusena ei asendatud või asendati vabatahtlikult ja (iii) selgitamaks, et muudatusi tingimuslikes 
tasudes, mis tekkisid enne muudetud IFRS 3 (välja antud jaanuaris 2008) rakendumiskuupäeva toimunud äriühendustest, 
kajastatakse lähtuvalt eelmises IFRS 3 versioonis kehtinud juhistele; IFRS 7 on muudetud, selgitamaks teatud 
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avalikustamise nõudeid, peamiselt (i) lisades selgesõnalise rõhuasetuse kvalitatiivse ja kvantitatiivse info seostamise kohta 
finantsriskide olemuse ja ulatuse avalikustamisel, (ii) eemaldades nõude avalikustada selliste finantsvarade bilansiline 
väärtus, mille tähtaeg on muudetud ja mis oleks muidu ületähtaegsed või mille väärtus oleks langenud, (iii) asendades 
tagatise õiglase väärtuse avalikustamise nõude üldisema nõudega avalikustada selle finantsmõju ja (iv) selgitades, et 
ettevõte peab avalikustama ülevõetud tagatiste mahu bilansipäeva seisuga, mitte mahu aruandeperioodi jooksul; IAS 1 
on muudetud selgitamaks, et omakapitali aruande komponentideks on kasum või kahjum, muu koondkasum, 
aruandeperioodi koondkasum ja tehingud omanikega ning et muu koondkasumi komponentide detailsem analüüs võib 
olla esitatud lisades; IAS 27 on muudetud, selgitamaks üleminekureegleid IAS 21, 28 ja 31 muudatustele, mis tekkisid 
muudetud IAS 27 (muudetud jaanuaris 2008) vastuvõtmisel; IAS 34 on muudetud, lisamaks täiendavaid näiteid olulistest 
sündmustest ja tehingutest, mida tuleb avalikustada lühendatud vahearuandes, sh. Ümberklassifitseerimised õiglase 
väärtuse hierarhias, muudatused finantsvarade klassifitseerimises või muudatused äri- või majanduskeskkonnas, mis 
mõjutavad ettevõtte finantsinstrumentide õiglasi väärtusi; ja IFRIC 13 on muudetud, selgitamaks boonuspunktide 
õiglase väärtuse mõõtmist. Grupp hindab muudetud standardite mõju konsolideeritud finantsaruandele. 

� “Avalikustatav informatsioon –finantsvarade ülekandmised” – IFRS 7 muudatus rakendub 1. Juulil 2011 või hiljem 
algavatele aruandeperioodidele; ei ole veel vastu võetud Euroopa Liidu poolt). Muudatus nõuab täiendava 
informatsiooni avalikustamist riskide kohta, mis tekivad üle kantud finantsvaradest. Selliste finantsvarade kohta, mis on 
üle kantud kolmandale osapoolele, kuid kajastatakse edasi majandusüksuse bilansis, tuleb klasside lõikes avalikustada 
nende olemus, bilansiline maksumus ja riskide ja hüvede kirjeldus. Kohustuslik on avalikustada ka informatsioon, mis 
võimaldaks aruande kasutajal mõista võimalike seonduvate kohustuste suurust ja nende seost vastavate finantsvaradega. 
Kui ülekantud finantsvarad on bilansist eemaldatud, kuid majandusüksus on endiselt avatud neist tulenevatele teatud 
riskidele ja hüvedele, on kohustuslik avalikustada täiendavat informatsiooni, et mõista nende riskide mõju. 

Grupp hindab muudetud standardi mõju finantsaruandes avalikustatavale teabele. 

Uued standardid, muudatused standardites ja tõlgendused, mis ei ole veel jõustunud ja mis Grupi hinnangul ei mõjuta 
oluliselt Grupi finantsaruandeid. 

� IFRIC 19, „Finantskohustuste lunastamine omakapitaliinstrumentidega“ (rakendub 1. juulil 2010 või hiljem algavatele 
aruandeperioodidele). 

� „Minimaalse rahastamisnõude ettemaksed“ – IFRIC 14 muudatus (rakendub 1. jaanuaril 2011 või hiljem algavatele 
aruandeperioodidele). 

� „Piiratud vabastus esmarakendajatele IFRS 7 võrdlusandmete avalikustamisel“ – IFRS 1 muudatus (rakendub 1. juulil 
2010 või hiljem algavatele aruandeperioodidele). 

� „Märkimisõiguste emissioonide klassifitseerimine“ – IAS 32 muudatus, välja antud oktoobris 2009 (rakendub 1. 
veebruaril 2010 või hiljem algavatele aruandeperioodidele). 

� „Edasilükkunud tulumaks: alusvarade maksumuse katmine“ – IAS 12 muudatus rakendub 1. jaanuaril 2012 või hiljem 
algavatele aruandeperioodidele; ei ole veel vastu võetud Euroopa Liidu poolt).  

Muudatus kehtestab erandi olemasolevale põhimõttele edasilükkunud tulumaksu varade ja kohustuste mõõtmisel 
õiglases väärtuses kajastatavate kinnisvarainvesteeringute puhul. 

� „Ränk hüperinflatsioon ja fikseeritud kuupäevade eemaldamine esmarakendajate jaoks“ –IFRS 1 muudatus (rakendub 1. 
juulil 2011 või hiljem algavatele aruandeperioodidele; ei ole veel vastu võetud Euroopa Liidu poolt). Muudatused 
pakuvad IFRS esmarakendajatele vabastuse enne IFRS-le ülemineku kuupäeva toimunud tehingute taastamisest, ja 
juhendid ettevõtetele, mis pärast rängast hüperinflatsioonist väljumist hakkavad uuesti koostama IFRS aruandeid või 
koostama IFRS aruandeid esimest korda 
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Lisa 2 Finantsriskid 
 
Grupile kuuluvate finantsinstrumentide arvestusväärtus ja õiglane väärtus on olulisel määral sama. 
 
Krediidirisk 
Krediidirisk väljendab potentsiaalset kahju, mida võib põhjustada ettevõtte äripartnerite suutmatus oma kohustusi täita. 
Grupi juhtkond maandab krediidiriski regulaarsete nõuete jälgimise protseduuride abil. Vabu rahalisi vahendeid hoitakse 
Danske, Unicredit, SEB ja Swedbanki pankades. Pikaajalisi finantsinvesteeringuid teostatakse juhul, kui see on vajalik 
põhitegevuse laiendamiseks. Juhtkond leiab, et grupil ei ole olulisi krediidiriske. 
Suurimad krediidiriskid aruandeperioodil aastal 2010 olid seotud klientidele antud krediidiga. Krediidiriski kogusumma 31. 
detsembri 2010. aasta seisuga oli 130 920 tuhat krooni (8 367 tuhat eurot). 31. detsembri 2009. aasta seisuga moodustas 
krediit 124 562 tuhat krooni (7 961 tuhat eurot). 
 
Valuutarisk 
Valuutakursirisk tekib siis, kui äritehingud ning varad ja kohustused on fikseeritud valuutas, mis ei ole ettevõtte 
arveldusvaluuta. Grupp püüab vältida suuri avatud valuutapositsioone. Peamised kasutatavad valuutad on EEK, RUB, LTL, 
LVL, SEK ja EUR. Ettevõte on enim avatud RUB, SEK ja LVL vahetuskursi kõikumiste suhtes. Grupp ei ole kasutanud 
finantsinstrumente kindlustamaks ennast tulevikus äritehingutest ja varadest ning kohustustest tekkida võivate valuutariskide 
vastu. Grupil ei ole olulisi valuutakursiriske. Nendest tehingutest tulenevad tulud ja kulud kajastatakse muu tegevustulu/kulu 
all või finantstulu/kulu all jaotuses “Kasum/kahjum valuutakursi muutustest”. 
 
Intressirisk 
Grupp kasutab pikaajaliste laenude korral fikseeritud ja EURIBOR-i baasintressil põhinevat intressimäära. Intressiriskide 
juhtimisel võrreldakse regulaarselt intressimäärade muutustest tulenevaid võimalikke kahjumeid  nende  maandamiseks 
tehtavate kuludega.. Grupp ei ole rakendanud mingeid instrumente riski maandamiseks. 
Intressimäära kasv 100 baaspunkti võrra suurendaks intressikulusid 2 278 tuhande krooni (146 tuhande euro) võrra.  
 
Allpool on toodud kokkuvõte Grupi avatud intressiriski seisundist seisuga 31.12.10 ja 31.12.09: 

31.12.10, tuhandetes kroonides alla 1 aasta üle 1 aasta Kokku 

Fikseeritud intressimäär    

Intressi kandvad debitoorsed võlad  141 155 296 

Netopositsioon - 141 - 155 - 296 

Ujuv intressimäär       

Faktooringukohustus 43 206 0 43 206 

Intressi kandvad kohustused (vt Lisa 16) 38 248 148 419 186 667 

Netopositsioon 81 454 148 419 229 873 
 
 

31.12.09, tuhandetes kroonides alla 1 aasta üle 1 aasta Kokku 

Fikseeritud intressimäär    

Intressi kandvad debitoorsed võlad  852 404 1 256 

Faktooringukohustus 42 754 0 42 754 

Intressi kandvad kohustused (vt Lisa 16) 55 663 15 256 70 919 

Netopositsioon 97 565 14 852 112 417 

Ujuv intressimäär       

Intressi kandvad kohustused (vt Lisa 16) 103 893 134 475 238 368 

Netopositsioon 103 893 134 475 238 368 
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31.12.10, tuhandetes eurodes alla 1 aasta üle 1 aasta Kokku 

Fikseeritud intressimäär    

Intressi kandvad debitoorsed võlad  9 10 19 

Netopositsioon - 9 - 10 - 19 

Ujuv intressimäär       

Faktooringukohustus 2 762 0 2 762 

Intressi kandvad kohustused (vt Lisa 16) 2 444 9 486 11 930 

Netopositsioon 5 206 9 486 14 692 
 

31.12.09, tuhandetes eurodes alla 1 aasta üle 1 aasta Kokku 

Fikseeritud intressimäär    

Intressi kandvad debitoorsed võlad  54 26 80 

Faktooringukohustus 2 732 0 2 732 

Intressi kandvad kohustused (vt Lisa 16) 3 558 975 4 533 

Netopositsioon 6 236 949 7 185 

Ujuv intressimäär       

Intressi kandvad kohustused (vt Lisa 16) 6 640 8 594 15 234 

Netopositsioon 6 640 8 594 15 234 
 
 
Likviidsusrisk 
Likviidsuse jälgimisel võetakse arvesse varade laekumise tähtaegu, samuti planeeritud rahavoogusid äritegevusest, vajadusel 
kaetakse puuduv osa arvelduskrediidi abiga. Juhtkond peab likviidsusriski jälgimist oluliseks, vajadusel on võimalik ka laene 
refinantseerida. 
 
Grupi kohustused vastavalt maksetähtaegadele pikaajalisel perioodil on järgmised: 

31.12.10, tuhandetes kroonides 
alla 

 3 kuu 
3 kuni 12 
kuud 

1 kuni 5 
aastat 

üle 
5 aasta 

Kokku 
 

Võlakohustused  10 883 32 254 157 823 0 200 960 

Faktooring  43 206 0 0 0 43 206 

Tasumata võlad ja muud kohustused 141 142 8 419 0 0 149 561 

Kohustused kokku 195 231 40 673 157 823 0 393 727 

 
 

31.12.09, tuhandetes kroonides 
alla 

 3 kuu 
3 kuni 12 
kuud 

1 kuni 5 
aastat 

üle 
5 aasta 

Kokku 
 

Võlakohustused  79 912 96 177 157 284 2 919 336 292 

Faktooring  42 754 0 0 0 42 754 

Tasumata võlad ja muud kohustused 111 993 13 219 18 774 0 143 986 

Kohustused kokku 234 659 109 396 176 058 2 919 523 032 

 

31.12.10, tuhandetes eurodes 
alla 

 3 kuu 
3 kuni 12 
kuud 

1 kuni 5 
aastat 

üle 
5 aasta 

Kokku 
 

Võlakohustused  696 2 061 10 087 0 12 844 

Faktooring  2 762 0 0 0 2 762 

Tasumata võlad ja muud kohustused 9 021 538 0 0 9 559 

Kohustused kokku 12 479 2 599 10 087 0 25 165 
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31.12.09, tuhandetes eurodes 
alla 

 3 kuu 
3 kuni 12 
kuud 

1 kuni 5 
aastat 

üle 
5 aasta 

Kokku 
 

Võlakohustused  5 107 6 147 10 052 187 21 493 

Faktooring  2 732 0 0 0 2 732 

Tasumata võlad ja muud kohustused 7 158 845 1 200 0 9 203 

Kohustused kokku 14 997 6 992 11 252 187 33 428 

 
Kapitalirisk 
Grupi eesmärgiks kapitali juhtimisel on tagada Grupi jätkusuutlikkus, et kindlustada tulu aktsionäridele ja säilitada sealjuures 
optimaalne kapitalistruktuur kapitalikulu vähendamiseks. Kapitalistruktuuri säilitamiseks või parandamiseks võib Grupp 
reguleerida aktsionäridele makstavat dividendide summat, tagastada kapitali aktsionäridele, emiteerida uusi aktsiaid või müüa 
varasid võla vähendamiseks.  
Vastavalt tööstusharus levinud praktikale kasutab Grupp kapitali jälgimiseks võla- ja omakapitali suhet. See suhtarv leitakse 
netovõla jagamisel kogukapitaliga. Netovõla arvutamiseks lahutatakse koguvõlast (konsolideeritud bilansis kajastatud 
lühiajaliste ja pikaajaliste laenude summa) raha ja selle ekvivalendid.  
 
  31.12.2010 

EEK ’000 
31.12.2009 
EEK ’000 

31.12.2010 
EUR ’000 

31.12.2009 
EUR ’000 

Laenud kokku  186 667 309 287 11 930 19 767 

Miinus: Raha ja raha ekvivalendid  11 298 19 618 722 1 254 

Netovõlg  175 369 289 669 11 208 18 513 

Omakapital kokku  647 336 434 113 41 372 27 745 

Kapital kokku (netovõlg + omakapital kokku) 822 705 723 782 52 580 46 258 

Võla- ja omakapitali suhe 21% 40% 21% 40% 

 
 
Tegevusrisk 
Grupi peamisteks tegevusriskideks on toorainete järsk hinnatõus, liigne sõltuvus jäätisemüügi sesoonsusest ning private labelite 
osakaalu kasvamine sihtturgudel.  

Toorainete hinnatõus mõjutab ajutiselt kasumlikkust, kuna järsult kasvanud toorainehindu saab lõpptootesse suunata 3-6 
kuu jooksul, seda siis sõltuvalt sihtturust. Seesugust trendi oli näha ka 2010.aasta teises pooles, mil jäätise tooraine ja toorkala 
hinnatõusud suudeti lõpptoodangusse viia varasemalt 2010.aasta lõpuks. Viitaeg ning selle erinev kestvus on tingitud 
sihtturgude jaekaubanduse spetsiifikast, mis rakendub kõigile turuosalistele. 

Jäätisemüük on sesoonne ning vältimaks liiga suurt sõltuvust vaid sellest tegevusvaldkonnast, on Grupp peamistel jäätise 
sihturugudel kasvatanud aastate jooksul ka külmkaubaportfelli, mille suuremate kaubagruppide tipphooaeg on vastupidine 
jäätisele ehk siis suuremad mahud müüakse sügis-talvistel aegadel. Jäätise- ja külmkaubalogistika ning müügitegevused on 
täielikult integreeritud, mis tagab ka riskimaanduse. 

Kolmandaks riskiteguriks on kõigil sihtturugudel hoogsalt laienev private labelite osakaal, mis mõjutab segmendi keskmist 
hinnataset ja sellest tulenevalt ka potentsiaalselt kasumlikkust. 

Riski maandamiseks tegeleb Grupp igapäevaselt oma juhtivate kaubamärkide tugevdamise ning nende positsioonide 
kindlustamisele. Oma kaubamärkide väärtuse ning tugevuse igapäevane kasvatamine on Premia Foodsi üks peamisi 
eesmärke, millele suunatakse kogu turunduse ja tootearenduse jõud. Samuti toimub pidev turgude jälgimine, et leida 
võimalusi uute ning täpselt turu ootustele vastavate kaubamärkide ja toodete turuletoomiseks. Jälgitakse ka seda, et 
tooteportfellid oleksid tasakaalustatud ning tagaksid kasumliku kasvu, mis on samuti üks Grupi peamistest eesmärkidest. 

Lisaks sellele osaletakse jaekettide poolt korraldatavatel private labelite tootmise konkurssidel, mis tagab info toimuva osas 
ning annab võimaluse tingimuste sobivuse korral private labelite tootmise abil tasandada tootmise püsikulusid. 
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Lisa 3 Juhtkonnapoolsed otsused ja hinnangud 
 
Raamatupidamisaruannete koostamine kooskõlas IFRS-iga eeldab raamatupidamishinnangute kasutamist. Ühtlasi nõuab see 
juhtkonnalt otsuste langetamist raamatupidamispoliitika rakendamise protsessis. Hinnanguid ja otsuseid hinnatakse pidevalt 
ja need põhinevad minevikukogemustel ja teistel faktoritel, kaasa arvatud eeldatavatel tulevikusündmustel, mille esinemist 
peetakse antud asjaoludel põhjendatuks. Juhtkond langetab ka teatud otsuseid (lisaks hinnangutega seotud otsustele) 
raamatupidamispoliitika rakendamise protsessis. Hinnangud, mis avaldavad olulist mõju finantsaruannetes kajastatud 
informatsioonile, ning eeldused, mis võivad põhjustada olulisi muudatusi varade ja kohustuste bilansilises väärtuses järgneval 
majandusaastal on: klientide võlgnevuse hinnang (Lisa 5), varude hinnang (Lisa 6), firmaväärtuse hinnang (Lisa 8), 
kinnisvarainvesteeringute hinnang (Lisa 11), finantsvarade hinnang (Lisa 10), materiaalse põhivara kasutusea määramine (Lisa 
12) ning immateriaalse vara kasutusea määramine (Lisa 13). 
 
Klientide võlgnevuse hindamine (Lisa 5) 
Klientide võlgnevuse hindamisel tugineb juhtkond oma parimatele teadmistele, võttes arvesse ka minevikukogemusi. 
Võlgnevuse halvenemise provisjon kehtestatakse siis, kui maksed on ületanud tähtaja rohkem kui 90 päeva võrra. Rohkem 
kui 90 päeva võrra tähtaja ületanud maksed provisjoneeritakse 50% ulatuses ja rohkem kui 180 päeva võrra tähtaja ületanud 
maksed täies mahus. Kliendi võlgnevuse halvenemise märkideks loetakse võlgniku olulisi finantsraskusi, võlgniku pankroti 
või finantsümberkorralduse tõenäosust, ning maksetega viivitamist või maksevõimetust. 
 
Varude hindamine (Lisa 6) 
Varude hindamisel lähtub juhtkond talle teadaolevast informatsioonist arvestades ajaloolist kogemust, üldist 
taustinformatsiooni, ning võimalikke tulevaste perioodide sündmuste eeldusi ja tingimusi. Varude allahindluse määratlemisel 
valmiskauba puhul lähtutakse selle müügipotentsiaalist ning netorealiseerimismaksumusest. Tooraine ja hindamisel 
lähtutakse selle kasutuspotentsiaalist valmistoodangu valmistamisel ja tulu teenimisel; lõpetamata toodangu hindamisel 
lähtutakse nende valmidusastmest, mida on võimalik usaldusväärselt mõõta.  
Biomassi õiglase väärtuse hinnang hõlmab endas alati teatud hinnangutega arvestamist, kuigi Firmal on nende faktorite 
hindamiseks olemas sisemine eksperdid. Biomassi koguseline maht ise kujutab hinnangulist suurust, mis põhineb järve/merre 
lastud noorkaladel, nende eeldataval kasvul ja suremusel, mille aluseks on perioodil täheldatud suremuse koefitsient. Mahtu 
korrigeeritakse rookimiskadude võrra. Firma testib biomassi, viies kaks korda aastas läbi reaalset kalavarude kontrollkaalumist. 
Ilmastikutingimuste ja protsessi ajamahukuse tõttu pole füüsilist inventuuri võimalik teostada bilansipäeva seisuga.  
 
Firmaväärtuse hindamine (Lisa 8) 
Juhtkond on firmaväärtuse osas teostanud seisuga 31.12.2010 kaetava väärtuse languse testi, mis tekkis järgmiste raha 
genereerivate üksuste või ettevõtete omandamisega: AB Premia KPC (Leedu) ja Saaremere Kala AS (Eesti). Vara väärtuse 
testi tulemusena firmaväärtusi 2010. aastal alla ei hinnatud. 
 
Kinnisvarainvesteeringute hindamine (Lisa 11) 
Alates majandusaastast 2009 hinnatakse kinnisvarainvesteeringuid õiglases väärtuses. Kinnisvara õiglase väärtuse 
hindamiseks on juhtkond kasutanud sõltumatu kinnisvaraagentuuri abi.  
 
Kinnisvarainvesteeringute ja materiaalse põhivara kasutusiga (Lisa 11, 12) 
Juhtkond on hinnanud materiaalse põhivara kasutusiga, tuginedes tootmise mahule ja tingimustele, antud valdkonna 
minevikukogemustele ja tulevikuperspektiividele. 
 
Immateriaalse vara kasutusiga (Lisa 13) 
Juhtkond on määranud ja hinnanud immateriaalse vara kasutusea, võttes arvesse äritingimusi ja -mahte, antud valdkonna 
minevikukogemusi ning tulevikuperspektiive. 
 

Lisa 4 Raha ja raha ekvivalendid  
 

  31.12.2010 
EEK’000 

31.12.2009 
EEK ’000 

31.12.2010 
EUR ’000 

31.12.2009 
EUR ’000 

Sularaha kassas  328 387 21 25 

Pangakontod  10 970 19 231 701 1 229 

Raha ja raha ekvivalendid kokku 11 298 19 618 722 1 254 
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Lisa 5 Nõuded ja ettemaksed  
 31.12.2010 

EEK ‘000 
31.12.2009 
EEK’000 

31.12.2010 
EUR ‘000 

31.12.2009 
EUR ‘000 

Nõuded ostjatelt 1 131 964 126 276 8 434 8 071 

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded 2 -1 044 -1 714 - 67 -110 

Muud debitoorsed võlad 4 323 1 483 277 95 

Ettemakstud kulud 5 681 2 095 363 134 

Maksude ettemaksed 7 038 5 299 450 339 

Muud ettemaksed 8 030 631 513 40 

Nõuded ja ettemaksed kokku 155 992 134 070 9 970 8 569 

 
 1  Ostjate nõuete aegumiste analüüs:  31.12.2010 

EEK ’000 
31.12.2009 
EEK ’000 

31.12.2010 
EUR ’000 

31.12.2009 
EUR ’000 

tähtaeg saabumata 121 600 112 261 7 772 7 175

0-90 päeva 8 466 7 837 541 501

üle  90 päeva 1 898 6 178 121 395

Kokku 131 964 126 276 8 434 8 071

 
 
2 Muutused ebatõenäoliselt laekuvate nõuete reservis:   2010 

EEK ‘000 
2009 

EEK’000 
2010 

EUR ‘000 
2009 

EUR ‘000 

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi algul -1 714 -1 553 -110 -99 

Aruandeperioodil laekunud ebatõenäolised nõuded 79 128 5 8 

Aruandeperioodil ebatõenäoliseks kantud nõuded -540 -2 014 -35 -129 

Aruandeperioodil bilansist maha kantud nõuded 1 131 1 678 73 107 

Valuutakursist tulenev väärtuse muutus 0 47 0 3 

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpul - 1 044 -1 714 - 67 -110 

 
Laenutagatiseks seatud kommertspant katab ka nõudeid (vt Lisa 16). 
 

Lisa 6 Varud ja bioloogilised varad 
 
Varud ilma bioloogiliste varadeta 31.12.2010 

EEK ‘000 
31.12.2009 
EEK ‘000 

31.12.2010 
EUR ‘000 

31.12.2009 
EUR ‘000 

Tooraine ja materjal 42 706 32 524 2 729 2 079 

Lõpetamata toodang 1 663 3 239 106 207 

Valmistoodang 39 735 26 701 2 540 1 707 

Ostetud kaubad müügiks 49 327 43 625 3 153 2 788 

Varude ettemaksed ja kaubad teel 344 1 635 22 104 

Varud kokku ilma bioloogiliste varadeta 133 775 107 724 8 550 6 885 

 
2010. aastal maha kantud varude väärtus moodustas 5 569 tuhat krooni (356 tuhat eurot). Suurima ühekordse mahakandmise 
summas 4 209 tuhat krooni (269 tuhat eurot) põhjustas Uusikaupunki tootmisüksuses puhkenud tulekahju. Riknenud 
kaupade kahju kattis kindlustus. Tulekahjust põhjustatud riknenud kaupade kulu on saldeeritud kindlustushüvitisega. 
 
2009. aastal maha kantud varude väärtus moodustas 2 624 tuhat krooni (168 tuhat eurot). Suurima ühekordse mahakandmise 
summas 501 tuhat krooni (32 tuhat eurot) põhjustas külmutusseadmete rike. Riknenud kaupade kahju kattis kindlustus. 
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Kokku kattis kindlustus varude kahju 923 tuhande krooni (59 tuhande euro) ulatuses, vastav tulu kindlustushüvitistest on 
kajastatud osas “Muu tulu”. Mahakandmiste kulu on kajastatud koondkasumiaruande osas “Kaupade müügitulu“.  
 
Bioloogilised varad 31.12.2010 

EEK ‘000 
31.12.2009 
EEK ’000 

31.12.2010 
EUR’000 

31.12.2009 
EUR ‘000 

Kalamaimud 14 220 21 290 909 1 360 

Noorkalad 25 360 8 718 1 621 557 

Püügikõlbulikud kalad 91 239 67 432 5 831 4 310 

Bioloogilised varad kokku 130 819 97 440 8 361 6 227 

 
Biomassi õiglase väärtuse hinnangu aluseks on biomassi maht ja kala kaalutud keskmine turuhind bilansipäeval. Bioloogiliste 
varade hulka kuuluvad järgmised liigid: vikerforell (Oncorhynchus mykiss) 84,3% biomassist (2009. a. vastavalt 90,0%), siig 
(Coregonus lavaretus) 10,4% biomassist (2009. a. vastavalt 6,4%) ja alpi hõrnas (Salvelinus alpinus) 5,4% biomassist (2009. a. 
vastavalt 3,6%). 
 
Varud 31.12.2010 

EEK ‘000 
31.12.2009 
EEK ’000 

31.12.2010 
EUR’000 

31.12.2009 
EUR ‘000 

Varud ilma bioloogiliste varadeta 133 775 107 724 8 550 6 885 

Bioloogilised varad 130 819 97 440 8 361 6 227 

Varud kokku 264 594 205 164 16 911 13 112 

 
Laenutagatiseks seatud kommertspant katab ka varusid (vt Lisa 16). 
 
 

Lisa 7 Müügiootel põhivara 
 
Seisuga 31.12.10 kuuluvad müügiootel põhivara hulka kalatöötlemisseadmed jääkväärtuses 156 tuhat krooni (10 tuhat eurot). 
Juhtkonna hinnangu kohaselt on nimetatud põhivara müük järgneva 12 kuu jooksul väga tõenäoline. Aastal 2010 on seoses 
turunõudluse puudumisega maha kantud üks seade summas 14 tuh krooni (1 tuhat eurot). 
 
Seoses OOO Hladokombinat No 1 soetamisega 7. mail 2010 klassifitseeriti aruandeaastal ümber müügiootel põhivarast 
immateriaalseteks varaks Venemaa kaubamärgid. 
 
Seisuga 31.12.09 kuulusid müügiootel põhivara hulka kalatöötlemisseadmed ja kaubamärgid jääkväärtuses 26 721 tuhat 
krooni (1 708 tuhat eurot). Aastal 2009 tehti allahindlusi summas 353 tuhat krooni (23 tuhat eurot). Vastavad allahindlused 
on kajastatud real “Muud kulud”.  
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Lisa 8 Tütarettevõtjad 
 

Tütarettevõtja 
Asukoha-
riik 

  Osalus   
Tegevusala Omanik 

  31.12.10 31.12.09   

                

Saaremere Kala AS  Eesti   100% 100%   Kalaettevõtete Grupi valdusfirma Premia Foods AS 

Vettel OÜ Eesti   100% 100%   Kalatoodete  tootmine Saaremere Kala AS  

GourmetHouse OÜ Eesti   100% 51,4%   Kalatoodete müük Saaremere Kala AS  

Premia Tallinna  
Külmhoone AS 

Eesti   100% 100%   
Jäätise tootmine,  
külmkauba ja jäätise müük 

AB Premia KPC 

OÜ TCS Invest Eesti   100% 100%   Valdusfirma AS Premia Tallinna Külmhoone 

AB Premia KPC Leedu   100% 100%   Jäätise ja külmkauba müük Premia Foods AS 

Heimon Kala OY  Soome   100% 100%   
Kalakasvatus, kalatoodete tootmine 
ja müük 

Saaremere Kala AS  

Överumans Fisk Ab Rootsi   100% 100%   Kalakasvatus ja müük Saaremere Kala AS  

Skärgårdshavets Fisk Ab Rootsi   100% 100%   Kalakasvatus ja müük Saaremere Kala AS  

SIA F.F.L.S. Läti   100% 100%   Valdusfirma AS Premia Tallinna Külmhoone 

AS Premia FFL Läti   100% 95%   Jäätise ja külmkauba müük 
AS Premia Tallinna Külmhoone, 
SIA F.F.L.S. 

OOO Hladokombinat No 1 Venemaa   100% 0%   
Jäätise tootmine,  
külmkauba ja jäätise müük 

AS Premia Tallinna Külmhoone 

OOO Hladomagija  Venemaa   100% 0%   Valdusfirma AS Premia Tallinna Külmhoone 

 
Osalusprotsent tütarettevõtjate omakapitalis võrdub hääleõigusega. Tütarettevõtjate aktsiad ei ole börsil noteeritud. 
 
 
7. mail 2010 viidi lõpule  OOO Hladokombinat No 1 ja OOO Hladomagija ostuprotsess.  Mõlemaid ettevõtteid 
konsolideeritakse Premia Foods kontserni alates 2010.aasta maikuust. 
 
OOO Hladokombinat No 1 ja OOO Hladomagija soetamise mõju kontsernis: 
 
EEK ‘000 OOO Hladokombinat No 1   OOO Hladomagija Kokku 

  

Bilansiline 
jääkväärtus 

Õiglane 
väärtus   

Bilansiline 
jääkväärtus 

Õiglane 
väärtus   

Raha 844 844   3 3 847 
Nõuded 33 116 33 116   31 31 33 147 
Varud 14 421 14 421   0 0 14 421 
Edasilükkunud tulumaksu vara 1 964 1 964   0 0 1 964 
Materiaalne põhivara 25 132 25 132   0 0 25 132 
Immateriaalne põhivara 17 17   174 174 191 
              
Lühiajalised kohustused 30 922 30 922   204 204 31 126 
Pikaajalised kohustused 31 968 31 968   0 0 31 968 
Netovara 12 604 12 604   4 4 12 608 
              
Omandatud osalus   100%     100%   
Omandatud netovara   12 604     4 12 608 
Firmaväärtus aktsiate ja osade soetamisel 46 494     0 46 494 
Ostuhind   59 098     4 59 102 
              
Omandatud raha ja pangakontod   844     3 847 
Omandamisel rahas tasutud   -47 598     0 -47 598 
Neto rahavoog omandamisel   -46 754     3 -46 751 
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EUR ‘000 OOO Hladokombinat No 1   OOO Hladomagija Kokku 

  
Bilansiline 
jääkväärtus 

Õiglane 
väärtus   

Bilansiline 
jääkväärtus 

Õiglane 
väärtus   

Raha 54 54   0 0 54 
Nõuded 2 116 2 116   2 2 2 118 
Varud 922 922   0 0 922 
Edasilükkunud tulumaksu vara 125 125   0 0 125 
Materiaalne põhivara 1 606 1 606   0 0 1 606 
Immateriaalne põhivara 1 1   11 11 12 
         
Lühiajalised kohustused 1 976 1 976   13 13 1 989 
Pikaajalised kohustused 2 043 2 043   0 0 2 043 
Netovara 805 805   0 0 805 
              
Omandatud osalus   100%     100%   
Omandatud netovara   805     0 805 
Firmaväärtus aktsiate ja osade soetamisel 2 972     0 2 972 
Ostuhind   3 777     0 3 777 
              
Omandatud raha ja pangakontod   54     0 54 
Omandamisel rahas tasutud   -3 042     0 -3 042 
Neto rahavoog omandamisel   -2 988     0 -2 988 
 
Tütarettevõtte OOO Hladokombinat No 1 ostuhind sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid kokku 
summas 11 500 tuhat krooni (735 tuhat eurot). 
 
26. veebruaril 2010 omandas Saaremere Kala AS 24,286% vähemusosa tütarettevõttes OÜ GourmetHouse. Allesjäänud 
viimase 24,286% osa ostutehing viidi lõpule 14. mail. 2010, mille tulemusena kuulub 100% OÜ GourmetHouse aktsiatest 
AS-i Premia Foods tütarfirmale AS Saaremere Kala. 

Tehingute tulemusena tekkis kontsernis negatiivne firmaväärtus  332 tuhande krooni (21 tuhande euro) ulatuses. Lõplikuks 
soetusmaksumuseks 48,572 % osaluse eest kujunes 3 700 tuhat krooni (236 tuhat eurot), mille eest tasutakse rahalisel teel  
1 700  tuhat krooni  (109 tuhat eurot) ning  mitterahalisel teel 2 000 tuhat krooni (128 tuhat eurot). Mitterahalise tehingu 
objektiks oli oma aktsiate võõrandamine, kus ühe aktsia väärtuseks loeti aktsia esmase emissioonihinda NASDAQ OMX 
Tallinna Börsil. AS-i Premia Foods oma aktsiate omandus läks üle 17. mail 2010. Täiendav lisainformatsioon oma aktsiate 
võõrandamise tehingu kohta on esitatud lisas 19.  

Aruandeperioodil tasuti OÜ GourmetHouse vähemusosa eest rahalisel teel  kokku 1 100 tuhat krooni (70 tuhat eurot). 
Tasumata osa 600 tuhat krooni (38 tuhat eurot) on kajastatud bilansis kohustusena real „Võlad ja ettemaksed“. 

14.05.10 viidi lõpule Läti tütarettevõte AS-i Premia FFL ostutehing, kus Premia Tallinna Külmhoone AS tasus rahas 5% 
vähemusosa aktsiate eest kokku 6 376 tuhat krooni (408 tuhat eurot). AS-i Premia FFL on konsolideeritud 100% ulatuses 
alates ettevõtte soetuse hetkest. Tehing kujutas endast aktsiate väljaostukohustuse täitmist. Tasumata osa vähemusosaluse 
eest kajastati seni kohustusena bilansis real „Võlad ja ettemaksed“. Vt. ka lisa 17. 

8. veebruaril 2011 sõlmisid AS Premia Foods kui ühendav ja OÜ TCS Invest kui ühendatav ühing notariaalse 
ühinemislepingu. Vastavalt lepingule tasub Ühendav ühing Ühendatava ühingu ainuosanikule Premia Tallinna Külmhoone 
AS-ile ainuosa omandamise eest 1 040 tuhat krooni (66 tuhat eurot). Täiendav informatsioon on esitatud lisas 32.  

31. detsembri 2010. aasta seisuga on ettevõte teostanud AS Saaremere Kala grupi ja AB Premia KPC grupi firmaväärtuse 
kaetava väärtuse testi, kasutades selleks turupõhiseid võrreldavaid väärtusekordajaid. Turupõhise meetodi puhul võrreldakse 
ettevõtet teiste analoogsete ettevõtetega samas sektoris, millega turul avalikult kaubeldakse või mis on hiljuti müüdud, ning 
mille osas on saadaval piisav informatsioon tehinguhinna kohta. Antud juhul on sektorina käsitletud Euroopa 
toiduainetetootjaid, kalakasvatusi ja kalatoodete tootjaid ning võrreldud nende ettevõtete hinnatasemeid ja erinevaid 
suhtarve. Suhtarvudena on kasutatud väärtuse käibekordajat (price-to-sales), väärtuse omakapitali kordajat (price-to-book) 
ning ettevõtte väärtuse amortisatsioonieelse tegevuskasumi kordajat (EV/EBITDA). Õiglase väärtuse leidmiseks on 
rakendatud tööstusharu keskmisi väärtusekordajaid tütarettevõtjate tegelikele majandusnäitajatele. Testi tulemusena leitud 
kaetav väärtus on nii AS Saaremere Kala grupi kui ka AB Premia KPC grupi osas suurem kui testitud raha genereeriva 
üksuse bilansiline väärtus. 
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Lisa 9 Edasilükkunud tulumaksuvara 
 
Heimon Kala Oy tulumaksunõue summas 7 814 tuhat krooni (499 tuhat eurot), mis on tekkinud põhivara 
maksuamortisatsiooni erinevuse ja eelnevate perioodide kahjumi tulemusena. Seisuga 31.12.09 oli Heimon Kala Oy 
tulumaksunõude summa 5 541 tuhat krooni (354 tuhat eurot) 
 
 

Lisa 10 Pikaajalised finantsinvesteeringud 
 31.12.2010 

EEK ‘000 
31.12.2009 
EEK ’000 

31.12.2010 
EUR’000 

31.12.2009 
EUR ‘000 

Laenud (aastaintress 3,5%) 141 404 9 26 

Aktsiad ja osalused soetusmaksumuses  954 745 61 47 

Aktsiad ja osalused turuväärtuses 358 358 23 23 

Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku 1 453 1 507 93 96 

 
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud sisaldab  investeeringuid aktsiatesse ja osalustesse, mis ei ole börsil noteeritud ning 
laenunõuet Selkämeren Jää Oy vastu. Aruandeperioodil teeniti finantsinvesteeringutelt dividendi ja intressitulu kokku 22 
tuhat krooni (1,4 tuhat eurot) ning eelmisel aruandeperioodil vastavalt 39 tuhat krooni (2,5 tuhat eurot). 
 
Premia Foods AS omandas 8. aprillil 2010 20% osaluse sidusettevõttes AS-s Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia 
Arenduskeskus (edaspidi TFTAK). TFTAK (ja eelnevalt MTÜ TFTAK) on Premia Foodsi partner uute tehnoloogiate ja 
toodete väljatöötamisel. Seisuga 31.12.10 on investeering sidusettevõtjasse summas 206 tuhat krooni (13 tuhat eurot) 
kajastatud grupis „Aktsiad ja osalused soetusmaksumuses“. 
 
 

Lisa 11 Kinnisvarainvesteeringud 
 31.12.2010 

EEK ‘000 
31.12.2009 
EEK ’000 

31.12.2010 
EUR’000 

31.12.2009 
EUR ‘000 

Jääkväärtus perioodi algul 32 600 2 660 2 084 171 

Ümberhindamine  0 29 940 0 1 913 

Jääkväärtus perioodi lõpul 32 600 32 600 2 084 2 084 

 
 
Maad ja ehitisi aadressil Peterburi tee 42, Tallinn mida ei kasutata enam ettevõtte põhitegevuses, on kajastatud 
kinnisvarainvesteeringutena. Kinnisvarainvesteeringute kajastamisel on kasutatud õiglase väärtuse meetodit. 
Kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus on eksperthinnangu kohaselt 32 600 tuhat krooni (2 084 tuhat eurot). 

Objekti haldamisega otseselt seotud kulud on seotud ehitustehnilise järelevalve teostamistöödega, mis moodustasid 
aruandeaastal kokku 8 tuhat krooni (0,5 tuhat eurot). 2009. aastal olid halduskulud ligikaudu 344 tuhat krooni (22 tuhat 
eurot). Kinnisvarainvesteering ei toonud perioodi jooksul renditulu. 
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Lisa 12 Materiaalne põhivara 
 
tuhandetes kroonides 

Maa ja 
ehitised 

Masinad ja 
seadmed 

Inventar, 
sisseseade ja 

tööriistad 

Lõpetamata 
ehitised,  

ettemaksed 

Kokku 

Jääkväärtus seisuga 31.12.2008 99 586 163 477 10 090 10 041 283 194 

Soetused perioodi jooksul 1 054 7 030 935 -1 646 7 373 

Müüdud ja maha kantud vara jääkväärtus 0 -1 792 -73 -50 -1 915 

Ümberklassifitseerimine põhivaraks (jääkväärtus) 0 0 0 -13 -13 

Realiseerimata kursivahed 304 491 69 527 1 391 

Aruandeaasta amortisatsioon (lisa 25) -8 423 -35 364 -4 263 0 -48 050 

Jääkväärtus seisuga 31.12.2009 92 521 133 842 6 758 8 859 241 980 

      
Soetused perioodi jooksul 4 032 19 263 3 807 2 416 29 518 

Lisandunud omandatud äriühendustest 0 25 023 109 0 25 132 

Müüdud ja maha kantud vara jääkväärtus -1 734 -4 449 -5 0 -6 188 

Ümberklassifitseerimine 0 9 968 -1 214 -8 754 0 

Ümberklassifitseerimine käibevaraks (jääkväärtus) 0 -11 0 0 -11 

Realiseerimata kursivahed 1 073 -3 895 12 673 -2 137 

Aruandeaasta amortisatsioon (lisa 25) -8 350 -41 397 -2 478 0 -52 225 

Jääkväärtus seisuga 31.12.2010 87 542 138 344 6 989 3 194 236 069 

      
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2008 125 987 324 708 39 365 10 041 500 101 

Akumuleeritud amortisatsioon seisuga 31.12.2008 -26 401 -161 231 -29 275 0 -216 907 

      
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2009 127 345 325 103 39 231 8 859 500 538 

Akumuleeritud amortisatsioon seisuga 31.12.2009 -34 824 -191 261 -32 473 0 -258 558 

      
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2010 130 319 368 210 22 239 3 194 523 962 

Akumuleeritud amortisatsioon seisuga 31.12.2010 -42 777 -229 866 -15 250 0 -287 893 

 
Täielikult amortiseerunud, kuid veel kasutuses olevate põhivarade soetusmaksumus seisuga 31.12.2010 on 79 372 tuhat 
krooni (31.12.2009: 74 022 tuhat krooni). 
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tuhandetes eurodes 

Maa ja 
ehitised 

Masinad ja 
seadmed 

Inventar, 
sisseseade ja 

tööriistad 

Lõpetamata 
ehitised,  

ettemaksed 

Kokku 

Jääkväärtus seisuga 31.12.2008 6 365 10 448 645 642 18 100 

Soetused perioodi jooksul 67 449 60 -105 471 

Müüdud ja maha kantud vara jääkväärtus 0 -114 -5 -4 -123 

Ümberklassifitseerimine põhivaraks (jääkväärtus) 0 0 0 -1 -1 

Realiseerimata kursivahed 20 31 4 34 89 

Aruandeaasta amortisatsioon (lisa 25) -539 -2 260 -272 0 -3 071 

Jääkväärtus seisuga 31.12.2009 5 913 8 554 432 566 15 465 

      
Soetused perioodi jooksul 258 1 232 242 154 1 886 

Lisandunud omandatud äriühendustest 0 1 599 7 0 1 606 

Müüdud ja maha kantud vara jääkväärtus -111 -284 -0 0 -395 

Ümberklassifitseerimine 0 637 -78 -559 0 

Ümberklassifitseerimine käibevaraks (jääkväärtus) 0 -1 0 0 -1 

Realiseerimata kursivahed 69 -249 1 43 -136 

Aruandeaasta amortisatsioon (lisa 25) -534 -2 646 -158 0 -3 338 

Jääkväärtus seisuga 31.12.2010 5 595 8 842 446 204 15 087 

      
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2008 8 052 20 753 2 516 642 31 963 

Akumuleeritud amortisatsioon seisuga 31.12.2008 -1 687 -10 305 -1 871 0 -13 863 

      
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2009 8 139 20 778 2 507 566 31 990 

Akumuleeritud amortisatsioon seisuga 31.12.2009 -2 226 -12 224 -2 075 0 -16 525 

      
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2010 8 329 23 533 1 421 204 33 487 

Akumuleeritud amortisatsioon seisuga 31.12.2010 -2 734 -14 691 -975 0 -18 400 

 
Täielikult amortiseerunud, kuid veel kasutuses olevate põhivarade soetusmaksumus seisuga 31.12.2010 on 5 073 tuhat eurot 
(31.12.2009: 4 731 tuhat eurot). 
 
Kapitalirendiga soetatud püsivara kohta vt Lisa 14. 
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Lisa 13 Immateriaalne vara 
 
 
tuhandetes kroonides 

Firma-
väärtus

Kliendi-
lepingud

Kauba-
märgid

Load ja
liitumistasud

Tarkvara 
litsentsid

Ette-
maksed 

Kokku 

Jääkväärtus seisuga 31.12.2008 265 530 27 167 15 152 10 681 2 257 1 452 322 239 

Soetused perioodi jooksul 0 0 0 401 3 019 -161 3 259 

Realiseerimata kursivahed 0 -32 0 0 0 9 -23 

Aruandeaasta amortisatsioon (lisa 25) 0 -7 101 -842 -626 -1 056 0 -9 625 

Jääkväärtus seisuga 31.12.2009 265 530 20 034 14 310 10 456 4 220 1 300 315 850 

Lisandunud omandatud äriühendustest 0 0 191 0 0 0 191 

Soetused perioodi jooksul 46 494 0 11 0 1 155 256 47 916 

Müüdud ja maha kantud vara 0 0 0 0 -28 -333 -361 

Ümberklassifitseeritud müügiootel 
põhivaradest 

0 0 15 851 0 0 0 15 851 

Realiseerimata kursivahed 0 -34 -7 0 -2 0 -43 

Aruandeaasta amortisatsioon (lisa 25) 0 -7 200 -1 370 -642 -1 431 0 -10 643 

Jääkväärtus seisuga 31.12.2010 312 024 12 800 28 986 9 814 3 914 1 223 368 761 

    

Soetusmaksumus seisuga 31.12.2008 265 530 35 496 16 836 11 842 6 956 1 461 338 121 

Akumuleeritud amortisatsioon seisuga 
31.12.2008 

0 -8 329 -1 684 -1 161 -4 699 0 -15 873 

    

Soetusmaksumus seisuga 31.12.2009 265 530 35 496 16 836 12 243 9 975 1 300 341 380 

Akumuleeritud amortisatsioon seisuga 
31.12.2009 

0 -15 462 -2 526 -1 787 -5 755 0 -25 530 

    

Soetusmaksumus seisuga 31.12.2010 312 024 36 000 32 881 12 243 10 033 1 223 404 404 

Akumuleeritud amortisatsioon seisuga 
31.12.2010 

0 -23 200 -3 895 -2 429 -6 119 0 -35 643 
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tuhandetes eurodes 

Firma-
väärtus

Kliendi-
lepingud

Kauba-
märgid

Load ja
liitumistasud

Tarkvara 
litsentsid

Ette-
maksed 

Kokku 

Jääkväärtus seisuga 31.12.2008 16 971 1 736 968 682 144 93 20 594 

Soetused perioodi jooksul 0 0 0 26 193 -10 209 

Realiseerimata kursivahed 0 -2 0 0 0 0 -2 

Aruandeaasta amortisatsioon (lisa 25) 0 -454 -54 -40 -67 0 -615 

Jääkväärtus seisuga 31.12.2009 16 971 1 280 914 668 270 83 20 186 

Lisandunud omandatud äriühendustest 0 0 12 0 0 0 12 

Soetused perioodi jooksul 2 971 0 1 0 74 16 3 062 

Müüdud ja maha kantud vara 0 0 0 0 -2 -21 -23 

Ümberklassifitseeritud müügiootel 
põhivaradest 

0 0 1 013 0 0 0 1 013 

Realiseerimata kursivahed 0 -2 -0 0 -0 0 -2 

Aruandeaasta amortisatsioon (lisa 25) 0 -460 -88 -41 -91 0 -680 

Jääkväärtus seisuga 31.12.2010 19 942 818 1 852 627 251 78 23 568 

    

Soetusmaksumus seisuga 31.12.2008 16 971 2 269 1 076 756 445 93 21 610 

Akumuleeritud amortisatsioon seisuga 
31.12.2008 

0 -533 -108 -74 -301 0 -1 016 

    

Soetusmaksumus seisuga 31.12.2009 16 971 2 269 1 076 782 638 83 21 819 

Akumuleeritud amortisatsioon seisuga 
31.12.2009 

0 -873 -161 -114 -368 0 -1 633 

    

Soetusmaksumus seisuga 31.12.2010 19 942 2 301 2 102 782 641 78 25 846 

Akumuleeritud amortisatsioon seisuga 
31.12.2010 

0 -1 483 -250 -155 -390 0 -2 278 

Täiendav informatsioon firmaväärtuse kohta on toodud Lisas 8. 
 

Lisa 14 Kapitalirent 
 

tuhandetes kroonides 
 Masinad ja 

seadmed 
Inventar, sisseseade 

ja tööriistad 

Kokku 

Soetusmaksumus seisuga 31.12.2010  59 471 3 381 62 852 

Akumuleeritud amortisatsioon seisuga 31.12.2010 -32 527 -2 180 -34 707 

Jääkväärtus seisuga 31.12.2010  26 944 1 201 28 145 

     

Soetusmaksumus seisuga 31.12.2009  64 503 1 193 65 697 

Akumuleeritud amortisatsioon seisuga 31.12.2009 -28 216 -365 -28 582 

Jääkväärtus seisuga 31.12.2009  36 287 828 37 115 

     

Soetusmaksumus seisuga 31.12.2008  96 460 6 226 102 686 

Akumuleeritud amortisatsioon seisuga 31.12.2008 -40 765 -3 272 -44 037 

Jääkväärtus seisuga 31.12.2008  55 694 2 955 58 649 
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tuhandetes eurodes 
 Masinad ja 

seadmed 
Inventar, sisseseade 

ja tööriistad 

Kokku 

Soetusmaksumus seisuga 31.12.2010  3 800 216 4 016 

Akumuleeritud amortisatsioon seisuga 31.12.2010 -2 079 -139 -2 218  

Jääkväärtus seisuga 31.12.2010  1 721 77 1 798 

     

Soetusmaksumus seisuga 31.12.2009  4 123 76 4 199 

Akumuleeritud amortisatsioon seisuga 31.12.2009 -1 803 -23 -1 827 

Jääkväärtus seisuga 31.12.2009  2 319 53 2 372 

     

Soetusmaksumus seisuga 31.12.2008  6 165 398 6 563 

Akumuleeritud amortisatsioon seisuga 31.12.2008 -2 605 -209 -2 814 

Jääkväärtus seisuga 31.12.2008  3 560 189 3 749 

 
 
 2010 

EEK ‘000 
2009 

EEK ’000 
2010 

EUR’000 
2009 

EUR ‘000 

Põhiosa maksed majandusaastal 13 575 14 304 868 914 

Intressikulud majandusaastal 484 1 229 31 79 

Keskmine intressimäär 3,0% 3,6% 3,0% 3,6% 

     
Kapitalirendikohustused 31. detsembril, sh.: 16 326 27 095 1 043 1 732 

 kuni 1 aasta 10 786 11 967 689 765 

 1-5 aastat 5 540 15 128 354 967 

     
Kapitalirendikohustuste minimaalsed rendimaksed:      

 kuni 1 aasta 11 127 12 728 711 814 

 1-5 aastat 5 590 15 512 357 991 

Kokku 16 717 28 240 1 068 1 805 

     

Kapitalirendi tulevane intressikulu  -391 -1 145 -25 -73 

Kapitalirendikohustuste nüüdisväärtus 16 326 27 095 1 043 1 732 

Vt ka lisa 16. 
 
 

Lisa 15 Kasutusrent 
 
Grupp rendib sõidukeid, laohooneid, tootmisrajatisi, veealasid, kontoriruume, tarkvara ja seadmeid. Aastal 2010 tegi Grupp 
kasutusrendimakseid kogusummas 52 713 tuhat krooni (3 369 tuhat eurot).  
 
Kasutusrendimaksed Maa ja ehitised Masinad ja 

seadmed 
Sõidukid Tarkvara Kokku 

Kasutusrendimaksed 2010 (tuhandetes kroonides)   48 246 1 706 2 665 96 52 713 

Kasutusrendimaksed 2009 (tuhandetes kroonides)   14 498 541 2 556 0 17 595 

Kasutusrendimaksed 2010 (tuhandetes eurodes) 3 084 109 170 6 3 369 

Kasutusrendimaksed 2009 (tuhandetes eurodes) 927 35 163 0 1 125 
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Premia Tallinna Külmhoone on alates septembrist 2008 rentinud sügavkülmaladu aadressil Betooni 4 kasutusrendiga 
järgmistel tingimustel: leping on sõlmitud kümneks aastaks ja rendimaksete miinimumsumma hetkeväärtus lepingu 
sõlmimise hetkel on renditud vara õiglasest väärtusest märkimisväärselt madalam. Muud standardis IAS 17 sätestatud 
faktorid viitavad samuti kasutusrendi olemasolule. Ettevõte on väljastanud Betooni 4 rendileandjale pangatagatise, mis 
võrdub 12 kuu rendimaksete summaga.  
2010. aastal lisandus OOO Hladokombinat No 1 omandamisega jäätise tootmishoone, lao ja kontori rendikulusid summas 
24 466 tuhat krooni (1 564 tuhat eurot).  
 
Kasutusrendimaksed edasiste perioodide eest moodustavad 161 512 tuhat krooni (10 322 tuhat eurot), millest järgneva 12 
kuu jooksul kuulub maksmisele 46 052 tuhat krooni (2 943 tuhat eurot) ning järgneva 1 kuni 5 aasta jooksul 115 460 tuhat 
krooni (7 379 tuhat eurot). 
 
 

Lisa 16 Võlakohustused 

Lühiajalised laenud Efektiivne intressimäär Tähtaeg 31.12.10 
EEK‘000 

31.12.09 
EEK‘000 

31.12.10 
EUR‘000 

31.12.09 
EUR‘000 

Kapitalirendikohustused  
(vt Lisa 14) 

  10 786 11 967 689 765 

Arvelduskrediit, sh.:   0 35,800 0 2,288 

  limiit 2 700 tuhat eurot 6 kuu Euribor+1,4% 19.08.2011 0 0 0 0 

  limiit 1 917 tuhat eurot SEB baas+2,2% lõpetatud 0 24 534 0 1 568 

  limiit 740 tuhat eurot 3 kuu Euribor+4,5% lõpetatud 0 11 266 0 720 

       

Pensionikindlustuslaen, sh.   0 4 694 0 300 

650 tuhat eurot 5,35% lõpetatud 0 2 034 0 130 

850 tuhat eurot 5,35% lõpetatud 0 2 660 0 170 

       

Investeerimislaenud, sh.   27 462 53 942 1 755 3 448 

  8 675 tuhat eurot 6 kuu Euribor+2,0% 19.08.2015 19 390 0 1 239 0 

  700 tuhat eurot 6 kuu Euribor+2,0% 19.08.2015 1 565 0 100 0 

4 500 tuhat eurot 6 kuu Euribor+0,75% 25.10.2014 6 507 6 436 416 411 

3 000 tuhat eurot  6 kuu Euribor+2,5% lõpetatud 0 9 218 0 589 

1 500 tuhat eurot  6 kuu Euribor+2,5% lõpetatud 0 23 470 0 1 500 

3 725 tuhat eurot 3 kuu Euribor+8,4% lõpetatud 0 6 722 0 433 

2 301 tuhat eurot 6 kuu Euribor+3,7% lõpetatud 0 4 360 0 279 

1 278 tuhat eurot 6 kuu Euribor+1,5% lõpetatud 0 1 956 0 125 

1 124 tuhat eurot 6 kuu Euribor+1,9% lõpetatud 0 1 730 0 111 

       

Käibekapitalilaen SEB baas+1,5% lõpetatud 0 2 184 0 140 

       

Seotud osapoolte laenud, sh.   0 50 969 0 3 258 

Enamusaktsionäri laen 12,67% lõpetatud 0 19 676 0 1 258 

Enamusaktsionäri laen 8,87% lõpetatud 0 31 293 0 2 000 

       

Kokku (lisa 2)   38 248 159 556 2 444 10 198 
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Pikaajalised laenud Efektiivne intressimäär Tähtaeg 31.12.10 
EEK‘000 

31.12.09 
EEK‘000 

31.12.10 
EUR‘000 

31.12.09 
EUR‘000 

Kapitalirendikohustused  
(vt Lisa 14) 

  5 540 15 128 354 967 

       

Pensionikindlustuslaen, sh.   0 15 256 0 975 

650 tuhat eurot 5,35% lõpetatud 0 6 611 0 422 

850 tuhat eurot 5,35% lõpetatud 0 8 645 0 553 

       

Investeerimislaenud, sh.   142 879 119 347 9 132 7 627 

  8 675 tuhat eurot 6 kuu Euribor+2,0% 19.08.2015 88 577 0 5 661 0 

  700 tuhat eurot 6 kuu Euribor+2,0% 19.08.2015 9 127 0 584 0 

4 500 tuhat eurot 6 kuu Euribor+0,75% 25.10.2014 45 174 51 681 2 887 3 303 

3 725 tuhat eurot 3 kuu Euribor+8,4% lõpetatud 0 48 226 0 3 082 

2 301 tuhat eurot 6 kuu Euribor+3,7% lõpetatud 0 6 541 0 418 

1 278 tuhat eurot 6 kuu Euribor+1,5% lõpetatud 0 3 114 0 199 

1 124 tuhat eurot 6 kuu Euribor+1,9% lõpetatud 0 9 785 0 625 

       

Kokku, sh. (lisa 2)   148 419 149 731 9 486 9 569 

tagasimaksed 1 kuni 5 aasta 
jooksul  

  148 419 146 869 9 486 9 386 

tagasimaksed pärast 5 aastat   0 2 862 0 183 

 
Laenud on tagatud kinnistutele seatud hüpoteekidega summas 246 400 tuhat krooni (15 748 tuhat eurot) ja varadele seatud 
kommertspandiga summas 41 300 tuhat krooni (2 640 tuhat eurot). Lisaks sellele on AS Premia FFL aktsiad panditud 
tagatistena Danske/Sampo panga kasuks ning AS Saaremere Kala aktsiad, AS Premia Tallinna Külmhoone aktsiad ja OÜ 
Vettel osad panditud tagatistena UniCredit panga kasuks.  

Rootsi tütarettevõtetele Överumans Fisk Ab ja Skärgårdshavets Fisk Ab on makstud Euroopa Liidu  (edaspidi EL toetused) 
toetuseid, mis peavad vastavalt Rootsis kehtivatele EL toetuste katet puudutavatele eeskirjadele olema tagatud hüpoteegi või 
kommertspandiga. Tütarettevõtted on taganud EL toetused kinnisvarahüpoteegiga summas 7 540 tuhat krooni (482 tuhat 
eurot) ja kommertspandiga summas 2 539 tuhat krooni (162 tuhat eurot). 31. detsember 2010 seisuga on EL toetuste tagatud 
jääkväärtus 5 702 tuhat krooni (364 tuhat eurot) ning vastavalt  31.12.2009 seisuga 3 862 tuhat krooni (247 tuhat eurot). 

Lisa 17 Võlad ja ettemaksed 
 31.12.2010 

EEK ‘000 
31.12.2009 
EEK ‘000 

31.12.2010 
EUR ‘000 

31.12.2009 
EUR ‘000 

Võlad hankijatele 89 950 76 987 5 749 4 920 

Võlad töövõtjatele 19 315 17 547 1 235 1 121 

Aktsiate väljaostukohustus (Lisa 8) 0 6 376 0 407 

Võlad grupi ettevõtetele ja aktsionäridele (Lisa 30) 18 776 5 312 1 200 340 

Intressivõlad 735 809 47 52 

Muud võlad 3 102 3 559 198 228 

Maksuvõlad, sealhulgas: 17 683 21 096 1 130 1 348 

 Sotsiaalmaks 3 592 3 224 230 206 

 Käibemaks 10 694 14 532 683 929 

 Üksikisiku tulumaks 2 452 2 352 157 150 

 Muud maksud 945 988 60 63 

Võlad ja ettemaksed kokku 149 561 131 686 9 559 8 416 

Intressivõlad real on kajastatud ka võlad seotud osapooltele. Vt Lisa 30. 
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Lisa 18 Sihtfinantseerimine 
 

 
2010 

EEK ‘000 
2009

EEK ‘000
2010 

EUR ‘000 
2009 

EUR ‘000 

Tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest perioodi algul 26 085 29 513 1 667 1 886 

Perioodi jooksul saadud sihtfinantseeringud 5 647 1 591 361 102 

Tagastatud sihtfinantseeringud 0 -117 0 -8 

Valuutakursist tulenev väärtuse muutus 598 -96 38 -6 

Kandmine tuludesse perioodi jooksul (vt Lisa 26) -6 058 -4 806 -387 -307 

Tulu sihtfinantseerimisest perioodi lõpus 26 272 26 085 1 679 1 667 

Tulu 1 aasta jooksul 4 982 4 000 318 256 

Tulu 2-14 aasta jooksul 21 290 22 085 1 361 1 411 

 
Täiendava informatsiooni saamiseks sihtfinantseerimisega seotud bilansiväliste debitoorsete võlgade kohta vt Lisa 31. 
 
2010. aastal finantseeris Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) AS-i Premia Tallinna Külmhoone teadmiste ja oskuste 
arendamise toetamise programmi projekti „Riskianalüüsi uuendamine HAZOP meetodil“ summas 94 tuhat krooni (6 tuhat 
eurot). 
Projekti eesmärgiks oli kaasajastada riskianalüüsi, kaasates protsesside juhtimise kaasaegseimat meetodit HAZOP (Hazard 
Analysis and Operability Studies), mille tulemuseks on põhjalik riskihaldusdokumentatsioon, mida on lihtne hallata ja vajadusel 
kergesti täiendada.  
 
2010. aastal finantseeris EAS AS-i Premia Tallinna Külmhoone projekti eksporditurundusplaani elluviimise raames summas 
435 tuhat krooni (28 tuhat eurot). Lisaks sai AS Premia Tallinna Külmhoone 2010 aasta jooksul Eesti Toiduainetetööstuse 
Liidu projektides osaledes ajutist piiratud riigiabi kokku 71 tuhat krooni (5 tuhat eurot).  
 

Lisa 19 Omakapital 
 
31. detsembri 2010 seisuga oli ettevõttel 38 682 860 aktsiat  (2009: 2 418 286)  ning  19 163 oma aktsiat (2009: 16 202). 
Aktsia nominaalväärtus on 10 Eesti krooni. Seisuga 31.12.10 oli ettevõtte registreeritud aktsiakapital 386 829 tuhat krooni 
(24 723 tuhat eurot). Seisuga 31.12.09 oli ettevõtte registreeritud aktsiakapital 24 183 tuhat krooni (1 546 tuhat eurot). 
Põhikirjas sätestatud minimaalse aktsiakapitali summa on 175 000 000 Eesti krooni ja maksimaalne kapital 700 000 000 Eesti 
krooni. Ettevõttel ei ole potentsiaalseid hääleõiguslikke aktsiaid.  
 
Vastavalt põhikirja punktile 3.6 on Aktsiaseltsi nõukogul õigus alates 1. aprillist 2010. a kuni 1. aprillini 2013. a suurendada 
Aktsiaseltsi aktsiakapitali kuni 10 000 000 Eesti krooni võrra, lastes välja kuni 1 000 000 Aktsiaseltsi uut lihtaktsiat. Nõukogul 
on õigus otsustada Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurenemise nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Nõukogul on 
Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamisel kõik Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosoleku õigused. 
 
2010. aastal on aktsiakapitalis aset leidnud järgmised muutused: 
 
Ettevõtte aktsionärid otsustasid 26. märtsil 2010 toimunud korralisel üldkoosolekul viia läbi fondiemissiooni ja suurendada 
AS Premia Foods aktsiakapitali 217 646 tuhande krooni (13 910 tuhat eurot) võrra omakapitali sissemakseid tegemata 
ülekursi arvelt. Aktsiakapitali suurendamiste tulemusena moodustus aktsiakapitali uueks suuruseks 241 829 tuhat krooni 
(15 456 tuhat eurot). 
 
Aprilli lõpul viidi edukalt läbi AS-i Premia Foods aktsiate esmane avalik enampakkumine (edaspidi IPO) ning AS-i Premia 
Foods aktsiate noteerimine NASDAQ OMX Tallinna börsil.  IPO käigus müüdi 14 500 000 AS Premia Foods aktsiat. 
Avaliku emissiooni tulemusena laekus enne emissiooniga seotud kulude mahaarvamist 203 000 tuhat krooni (12 974 tuhat 
eurot). Pärast emissiooniga seotud kulude mahaarvamist laekus Premia Foodsile 191 043 tuhat krooni.  Premia Foodsi uueks 
aktsiakapitali suuruseks on registreeritud 386 829 tuhat krooni (24 723 tuhat eurot).  
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AS-i Premia Foods nõukogu ja  juhtkonna liikmetele ning kõigile Grupi töötajatele jaotati AS-i Premia Foods aktsiate avaliku 
pakkumisprospekti alusel eelisõiguse võimalust osta täielikult Pakutavaid Aktsiaid väärtuses kuni 1 000 eurot ühe isiku kohta.  
Jaotamisel teostati 10%-st allahindlust avaliku pakkumise hinnalt. Oma töötajate aktsiate märkimise soodustuse osa 
moodustas kokku 75 tuhat krooni (5 tuhat eurot).  
 
Mais 2010 võõrandati 142 857 oma aktsiat 2 000 tuhande krooni (128 tuhat euro) väärtuses. Oma aktsiate võõrandmisest 
tekkinud realiseerimiskahjumi ulatuses, kokku summas 1 514 tuhat krooni (98 tuhat eurot), on vähendatud eelmiste 
perioodide jaotamata kasumit/kogunenud kahjumit. Lisainformatsioon oma aktsiate võõrandamise tehingu kohta on esitatud 
aruande lisas 8.  
 
Seoses aktsiakapitali ümberarvestamisega eurodesse on bilansipäevajärgselt vähendatud aktsia nimiväärtust 0,60 euroni. 
Aktsiakapitali uueks suuruseks on 23 209 716 eurot. Täpsem info on esitatud lisas 32. 
 
Bilansipäeva seisuga üle 5% osalust omavate aktsionäride nimekiri: 

Aktsionär 
31.12.2010 
aktsiate arv 

31.12.2010
osalus

31.12.2009 
aktsiate arv 

31.12.2009 
osalus 

ING Luxembourg S.A., järgmiste aktsiate valdaja: 24 113 679 62,337% 2 030 943 83,983% 

 Amber Trust II S.C.A 14 813 540 38,295% 1 301 354 53,813% 

 Amber Trust S.C.A 5 381 370 13,912% 538 137 22,253% 

 KJK Fund SICAV:SIF (endise nimega DCF Fund II) 3 918 769 10,130% 191 452 7,917% 

OÜ Rododendron (ettevõtte omanik Kuldar Leis) 1 298 705 3,375% 129 524 5,356% 

Kasum aktsia kohta on esitatud lisas 29 

Lisa 20 Segmendiaruandlus 
 
Grupi segmendid on määratletud emaettevõtte juhatuse poolt jälgitavatest ja analüüsitavatest aruannetest lähtuvalt. 
Finantstulemusi jälgitakse geograafiliste piirkondade lõikes. Ärisegmendi tulemust hinnatakse grupivälise müügitulu ja 
ärikasumi näitajate alusel.  
 
Konsolideeritud finantsaruannetes eristatakse alljärgnevaid  segmente: 
 
Kala ja kalatooted – kalakasvatus, kala ja kalatoodete tootmine ja hulgimüük;  
Jäätis – jäätise tootmine ja hulgimüük; 
Külmkaup – sügavkülmutatud toidukaupade hulgimüük; 
 
Muude tegevuste hulka kuuluvad logistikateenuste osutamine, muude teenuste ja kaupade-ja materjalide müük. Muud 
tegevusalad on kontserni seisukohalt väheolulised ja ükski neist ei moodusta eraldiseisvat segmenti aruandluse tarbeks.  
Kontserni teiseseks segmendiks on geograafiline segment  geograafilise turgude asukoha järgi. 
 
Jäätise ja külmutatud toiduainete aruandlussegmentide vahel esineb suhteliselt kõrge integratsioonitase. See integratsioon 
hõlmab ühist turustamist, müüki ja turundusteenuseid. Aruandlussegmentide raamatupidamismeetodid on samad, nagu 
kirjeldatud Lisas 1. 
Emaettevõtte juhatus hindab tegevussegmentide tulemusi kontsernivälise müügitulu ja ärikasumi näitajate alusel. 
Segmentidevahelisel hinnakujundusel on lähtutud turutingimustest.  
 

tuhandetes kroonides Lisa Kala Jäätis Külmkaup Muud Eliminee- Kokku 
2010     segmendid rimised  

Kontserniväline müügitulu 21 465 599 413 642 310 261 19 634 0 1 209 136 

Segmentidevaheline tulu  3 829 0 128 324 -4 281 0 

Segmendi müügitulu kokku  469 428 413 642 310 389 19 958 -4 281 1 209 136 

Segmendi EBITDA  64 563 53 266 -8 895 8 379 0 117 313 

Jagamata EBITDA       -6 418 

EBITDA kokku       110 895 

Amortisatsioon  -17 239 -23 951 -12 569 -414 0 -54 173 

Jagamata       -8 695 

Amortisatsioon kokku 25      -62 868 
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Segmendi ärikasum  47 324 29 315 -21 464 7 965 0 63 140 

Jagamata ärikasum       -15 113 

Ärikasum kokku       48 027 

Investeeringud  23 554 5 264 1 638 189 0 30 645 

Jagamata       295 

Investeeringud kokku       30 940 
 

 

tuhandetes kroonides Lisa Kala Jäätis Külmkaup Muud Eliminee- Kokku 
2009     segmendid rimised  

Kontserniväline müügitulu 21 458 215 251 797 350 739 14 222 0 1 074 973 

Segmentidevaheline tulu  2 220 0 0 0 -2 220 0 

Segmendi müügitulu kokku  460 435 251 797 350 739 14 222 -2 220 1 074 973 

Segmendi EBITDA  32 086 41 432 -4 340 464 0 69 642 

Jagamata EBITDA       27 405 

EBITDA kokku       97 047 

Amortisatsioon  -16 264 -17 879 -13 612 -295 0 -48 050 

Jagamata       -9 625 

Amortisatsioon kokku 25      -57 675 

Segmendi ärikasum  15 822 23 553 -17 952 169 0 21 592 

Jagamata ärikasum       17 780 

Ärikasum kokku       39 372 

Investeeringud  4 709 1 815 1 062 68 -281 7 373 

Jagamata       3 259 

Investeeringud kokku       10 632 
 
 
tuhandetes eurodes Lisa Kala Jäätis Külmkaup Muud Eliminee- Kokku 
2010     segmendid rimised  

Kontserniväline müügitulu 21 29 757 26 437 19 829 1 255 0 77 278 

Segmentidevaheline tulu  245 0 8 21 -274 0 

Segmendi müügitulu kokku  30 002 26 437 19 837 1 276 -274 77 278 

Segmendi EBITDA  4 126 3 404 -569 536 0 7 497 

Jagamata EBITDA       -410 

EBITDA kokku       7 087 

Amortisatsioon  -1 102 -1 531 -803 -26 0 -3 462 

Jagamata       -556 

Amortisatsioon kokku 25      -4 018 

Segmendi ärikasum  3 024 1 873 -1 372 510 0 4 035 

Jagamata ärikasum       -966 

Ärikasum kokku       3 069 

Investeeringud  1 505 336 105 12 0 1 958 

Jagamata       19 

Investeeringud kokku       1 977 
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tuhandetes eurodes Lisa Kala Jäätis Külmkaup Muud Eliminee- Kokku 
2009     segmendid rimised  

Kontserniväline müügitulu 21 29 285 16 093 22 416 909 0 68 703 

Segmentidevaheline tulu  142 0 0 0 -142 0 

Segmendi müügitulu kokku  29 427 16 093 22 416 909 -142 68 703 

Segmendi EBITDA  2 050 2 648 -277 30 0 4 451 

Jagamata EBITDA       1 751 

EBITDA kokku       6 202 

Amortisatsioon  -1 039 -1 143 -870 -19 0 -3 071 

Jagamata       -615 

Amortisatsioon kokku 25      -3 686 

Segmendi ärikasum  1 011 1 505 -1 147 11 0 1 380 

Jagamata ärikasum       1 136 

Ärikasum kokku       2 516 

Investeeringud  301 116 68 4 -18 471 

Jagamata       209 

Investeeringud kokku       680 
 
 
Tulu kahelt peamiselt kliendilt, kellest kumbki ületas 10% läve kalasegmendis, moodustas grupi kogutulust 2010. aastal 
302 137 tuhat krooni (19 310 tuhat eurot). 
 
 
Sekundaarseks segmendiks on geograafiline piirkond, mida eristatakse vastavalt klientide asukohale. 

Tulu välisklientidelt 

 
2010 

EEK ‘000 
2009

EEK ‘000
2010 

EUR ‘000 
2009 

EUR ‘000 

Soome 410 656 389 547 26 246 24 897 

Eesti 337 597 356 134 21 576 22 761 

Läti 169 892 184 401 10 858 11 785 

Leedu 144 929 136 397 9 263 8 717 

Venemaa 143 557 0 9 175 0 

Muud geograafilised piirkonnad 2 505 8 494 160 543 

Kokku 1 209 136 1 074 973 77 278 68 703 

Muude geograafiliste piirkondade hulka kuuluvad Rootsi ja teised riigid. Ükski nendest segmentidest ei ületa ühtegi 
kvantitatiivset läve aruandlussegmentide määramiseks aastal 2010. 
  

Lisa 21 Müügitulu 

 
2010 

EEK ‘000 
2009

EEK ‘000
2010 

EUR ‘000 
2009 

EUR ‘000 

Kala ja kalatooted 465 599 458 215 29 757 29 285 

Jäätis 413 642 251 797 26 437 16 093 

Sügavkülmutatud toiduained  310 261 350 739 19 829 22 416 

Muu 19 634 14 222 1 255 909 

Müügitulu kokku 1 209 136 1 074 973 77 278 68 703 

Vt ka lisa 20. 
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Lisa 22 Müüdud kaupade kulu 

 
2010 

EEK ‘000 
2009

EEK ‘000
2010 

EUR ‘000 
2009 

EUR ‘000 

Edasimüümiseks soetatud kaupade maksumus -289 414 -311 788 -18 497 -19 927 

Materjalid tootmises -463 537 -344 244 -29 625 -22 001 

Tööjõukulud  -74 233 -73 255 -4 744 -4 682 

Amortisatsioon (Lisa 25) -26 771 -22 465 -1 711 -1 437 

Muud müüdud kaupade kulud 1 -63 063 -44 987 -4 031 -2 874 

Müüdud kaupade kulud kokku -917 018 -796 739 -58 608 -50 921 

1 Muude müüdud kaupade kulude hulka kuuluvad tootmise ja kalakasvatuse varadega seotud kulud (rent, hooldus, 
kindlustus, kommunaalmaksed jt), personaliga seotud kulud ning muud kulud ja allhanketeenused. 
 
 

Lisa 23 Müügi- ja turustuskulud 

 
2010 

EEK ‘000 
2009

EEK ‘000
2010 

EUR ‘000 
2009 

EUR ‘000 

Reklaam, turundus ja tootearendus  -29 873 -26 387 -1 909 -1 686 

Transporditeenused -36 569 -41 602 - 2 337 -2 659 

Tööjõukulud  -77 088 -65 415 -4 927 -4 181 

Amortisatsioon (Lisa 25) -25 898 -25 926 -1 655 -1 657 

Muud müügi- ja turustuskulud 1 -67 442 -53 406 -4 311 -3 414 

Müügi- ja turustuskulud kokku -236 870 -212 736 -15 139 -13 597 

1 Muude müügi- ja turustuskulude hulka kuuluvad kinnisvaraga seotud kulud (rent, hooldus, kindlustus, kommunaalmaksed 
jt), personaliga seotud kulud ja muud teenused. 
 

Lisa 24 Üldhalduskulud 

 
2010 

EEK ‘000 
2009

EEK ‘000
2010 

EUR ‘000 
2009 

EUR ‘000 

Tööjõukulud -24 818 -26 001 -1 586 -1 662 

Amortisatsioon (Lisa 25) -10 199 -9 284 -652 -593 

Muud üldhalduskulud 1 -27 474 -26 570 -1 756 -1 698 

Üldhalduskulud kokku -62 491 -61 855 -3 994 -3 953 

1 Muude üldhalduskulude hulka kuuluvad allhanketeenused, nõustamistasud, IT kulud, personaliga seotud kulud ja muud 
kulud. 
 
 

Lisa 25 Amortisatsioon 

 
2010 

EEK ‘000 
2009

EEK ‘000
2010 

EUR ‘000 
2009 

EUR ‘000 

Materiaalse põhivara amortisatsioon (Lisa 12) -52 225 -48 050 -3 338 -3 071 

Immateriaalse põhivara amortisatsioon (Lisa 13) -10 643 -9 625 -680 -615 

Amortisatsioon kokku (Lisad 20,22,23,24) -62 868 -57 675 -4 018 -3 686 

Amortisatsioonikulud on kajastatud konsolideeritud koondkasumiaruande ridadel “Müüdud kaupade kulud”, 
“Üldhalduskulud” ja “Müügi- ja turustuskulud”. 
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Lisa 26 Muud tulud ja muud kulud 

 
2010 

EEK ‘000 
2009

EEK ‘000
2010 

EUR ‘000 
2009 

EUR ‘000 

Kasum kinnisvarainvesteeringute ümberhindamisest 0 29 940 0 1 914 

Tulu sihtfinantseerimisest (lisa 18) 6 058 4 806 387 307 

Kindlustushüvitis 28 283 0 1 808 0 

Muud tulud 9 668 5 532 618 353 

Muud kulud -4 735 -9 411 -303 -601 

Muud tulud/kulud kokku 39 274 30 867 2 510 1 973 

 
28. juunil 2010.a. sõlmisid AS Premia Foods tütarettevõte Heimon Kala Oy ja kindlustusselts Fennia kokkuleppe 20. mail 
2010.a. Heimon Kala Oy Uusikaupunki tootmisüksuses toimunud tulekahju tekitatud kahjude hüvitamiseks summas 45 375 
tuhat krooni (2 900 tuhat eurot). Arvestades saadud kindlustushüvitise suurust on õiglasema võrreldavuse tagamise eesmärgil 
vastavalt IAS 1 saldeeritud konkreetse õnnetusjuhtumiga seotud ühekordse iseloomuga kulusid 17 232 tuhande krooni 
(1 101 tuhande euro) ulatuses. Kindlustushüvitise arvelt on vähendatud müüdud kaupade kulu 15 163 tuhande krooni (969 
tuhande euro), müügi ja turustuskulusid 573 tuhande krooni (37 tuhande euro) ning üldhalduskulusid 1 496 tuhande krooni 
(96 tuhande euro) võrra.  

 
Kasum/kahjum bioloogilistest varadest 

tuhandetes kroonides 
Maimud 

 
Noorkalad Püügivalmis 

kalad 
Kokku 

 

Varade soetamine ja ümberklassifitseerimine -5 455 6 101 50 984 51 630

Bioloogiliste varade müük -412 0 -35 222 -35 634

2010.a. kasum/kahjum  -5 867 6 101 15 762 15 996

   

Varade soetamine ja ümberklassifitseerimine -554 -14 -12 844 12 276

Bioloogiliste varade müük -2 105 0 -5 309 -7 414

2009.a. kasum/kahjum  -2 659 -14 7 535 4 862

 

tuhandetes eurodes 
Maimud 

 
Noorkalad Püügivalmis 

kalad 
Kokku 

 

Varade soetamine ja ümberklassifitseerimine -349 390 3 258 3 299

Bioloogiliste varade müük -26 0 -2 251 -2 277

2010.a. kasum/kahjum  -375 390 1 007 1 022

   

Varade soetamine ja ümberklassifitseerimine -35 -1 -12 844 12 276

Bioloogiliste varade müük -135 0 -339 -474

2009.a. kasum/kahjum  -170 -1 482 311

 

Lisa 27 Finantstulud ja -kulud 

 
2010 

EEK ‘000 
2009

EEK ‘000
2010 

EUR ‘000 
2009 

EUR ‘000 

Intressitulu 471 717 30 46 

Muu finantstulu 1 015 202 65 13 

Intressikulud -15 214 -24 568 -972 -1 570 

Muud finantskulud -7 833 -5 555 -501 -355 

Kokku -21 561 -29 204 -1 378 -1 866 
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Lisa 28 Tulumaksukulud 

 
2010 

EEK ‘000 
2009

EEK ‘000
2010 

EUR ‘000 
2009 

EUR ‘000 

Kasum (kahjum) enne maksustamist (konsolideeritud) 26 466 10 168 1 691 650 

Arvestuslik tulumaks vastavalt kehtestatud maksumääradele -3 129 3 341 -200 214 

Arvestusliku tulumaksu korrigeerimine:    

maksustatavast tulust mitte mahaarvatavad kulud (+) 7 105 4 858 454 310 

tulumaksuvaba tulu ja maksusoodustused -355 -308 -23 -20 

kasutatud maksukahjumid (-) -19 616 0 -1 254 0 

edasikantavad maksukahjumid (+) 8 314 1 639 531 105 

Tulumaksu kulu /-tulu -7 681 9 530 -491 609 

Edasilükkunud tulumaksu kulu  14 360 1 307 918 84 

Edasilükkunud tulumaksu tulu  -12 767 -10 196 -816 -652 

Mõju kasumiaruandele -6 088 641 -389 41 

 
Grupi tulumaksukulud moodustasid 2010. aastal -6 088 tuhat krooni (-389 tuhat eurot).  
 
 
2010. aastal kehtinud maksumäärad riikide kaupa:  
Maksuliik Eesti Läti Leedu Venemaa Soome Rootsi 
Käibemaks 20% 21% 21% 18% 23% 25% 

Käibemaks alandatud määr 9% 10% 9%/5% 10% 13%/9% 12%/6% 

Üksikisiku tulumaks 21% 26% 15% 13% 16-21% 31-44% 

Sotsiaalmaks 33% 24,09%+9% 30,96%+3% 26% 2,231% 14,86% 

Pensionikindlustus - - - - 22% 11,91% 

Töötuskindlustusmaks 2,8%+1,4%  LVL 0.25 0,1% - 0,34%+0,65%  4,65%
  töötaja kohta 

Tööpensionimaks 1%/2% - - - kuni 53a 4,1% 7%
     üle 53a 5,2%  

Kinnisvaramaks - 1,5% 0,1-1% 2,2% va maa 0,6-1,35% 0,4-0,75% 

Ettevõtte tulumaks 21% 15% 15% 20% 26% 26,3% 

Tulumaks dividendidelt 0%/21% 10% 20% 9%/15% 28% 0%/15%/30% 

Tulumaks intressidelt 0% 0% 0% 20% 28% 0% 

Tulumaks rojaltidelt 15% 5% - 15% 10% 20% 28% 26,3% 

 

Eesti ettevõtte tulumaksu määr on 0%, kuid kõik välja makstud dividendid kuuluvad maksustamisele. Alates 1. jaanuarist 
2009 on välja makstud dividendidele kohaldatav maksumäär 21/79 netodividendidelt (vt Lisa 1 Ettevõtte tulumaks Eestis). 
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Lisa 29 Kasum aktsia kohta 
 
Kasum aktsia kohta on arvutatud emaettevõtja aktsionäridele kuuluva puhaskasumi ja kaalutud keskmise perioodi aktsiate 
arvu suhtena 

 2010 2009 

Aktsiate keskmine arv (tuhandetes) 26 380 1 221 

  
Ettevõtte omanike vahel jagunev puhaskasum (tuhandetes kroonides) 20 156 10 003 

Kasum aktsia kohta (EEK) 0,76 8,19 

  
Ettevõtte omanike vahel jagunev puhaskasum (tuhandetes eurodes) 1 288 639 

Kasum aktsia kohta (EUR) 0,05 0,52 
Kuna Ettevõttel ei ole potentsiaalseid lihtaktsiaid, on lahustatud kasum aktsia kohta võrdne tava kasumiga aktsia kohta. 
31. detsembri 2010 seisuga oli ettevõttel 38 682 860 aktsiat  (2009: 2 418 286)  ning  19 163 oma aktsiat (2009: 16 202). Vt ka 
lisa 19 
 

Lisa 30 Tehingud seotud osapooltega 
 
Ettevõte loeb osapooli seotuks juhul, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole 
ärilistele otsustele. 
 
Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid kontserni kõrgema tasandi juhtorganiga, tütarettevõtetega, 
aktsionäridega, tegev ja kõrgema juhtkonnaga, nende lähisugulastega ja ettevõtetega, milles nad omavad olulist osalust. 
 
Seotud osapooled on: 

� olulist mõju omavad aktsionärid (Premia Foodsi enamusaktsionär on rahvusvaheline investeerimisfond Amber 
Trust II S.C.A) 

� tegev– ja tippjuhid 
� eelpool loetletud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted 

 
Grupi ettevõtted on aruandeaastal teostanud ostu-ja müügitehinguid seotud osapooltega alljärgnevates mahtudes: 
 
 

 

 
 
Lepingutingimused põhinevad vastavat tüüpi teenuste turuhindadel. 
 
  

Osapoole nimi Tehingu 2010 2010 2009 2009 2010 2010 2009 2009
liik EEK '000 EEK '000 EEK '000 EEK '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

Ost Müük  Ost Müük  Ost Müük  Ost Müük 

Amber Trust II S.C.A. intress 4 696 0 6 155 0 300 0 393 0

teenused 2 036 222 2 621 219 130 14 168 14

intress 0 0 603 84 0 0 39 5

Kokku 6 732 222 9 379 303 430 14 600 19

Nõukogu- ja juhatuse 
liikmetega seotud ettevõtted



AS PREMIA FOODS 2010.a. konsolideeritud majandusaasta aruanne 
 tuhandetes Eesti kroonides ja eurodes  

 

 

  70 

 

Grupi nõuete ja kohustuste saldod seotud osapooltega olid bilansipäeva seisuga järgmised: 

 
 
Muu võlg firmale Amber Trust II S.C.A. hõlmab detsembris 2008 tekkinud AB Premia KPC oma aktsiate tagasiostu 
võlgnevust summas 18 776 tuhat krooni (1 200 tuhat eurot). Seisuga 31.12.09 oli võlg kajastatud diskonteeritud väärtuses. 
Võlgnevuse näol on tegemist intressi mittekandva kohustusega. 
 
 
Juhtkonna tasud 
Aruandeperioodil 01.01.10 – 31.12.10 oli AS-i Premia Foods ja selle tütarettevõtete juhatuste ja nõukogu liikmete ning teiste 
juhtkonna võtmeisikute tasu (palk, preemia, muud tasud koos tööjõumaksudega) kokku 13 915 tuhat krooni (889  tuhat 
eurot). 2009. aastal oli vastav tasu 14 296 tuhat krooni (914 tuhat eurot).  Ülalnimetatud juhtkonna tasu hulka kuulus 
lahkumishüvitisi kogusummas 948 tuhat krooni (61 tuhat eurot). 2009 aastal moodustasid lahkumishüvitised 1 761 tuhat 
krooni (113 tuhat eurot). Juhatuse ja nõukogu liikmed ettevõttelt pensioniga seotud õigusi ei saa.  
 
Lahkumishüvitis 
Juhatuse liikmetel on õigus saada lahkumishüvitist. Maksimaalne kulu lahkumishüvitise maksmisest koos maksudega on 
1 620 tuhat krooni (104 tuhat eurot).   
  

Ettevõte Deebitor Märkused Nõue seisuga 
31.12.10

Nõue seisuga 
31.12.09

Nõue seisuga 
31.12.10

Nõue seisuga 
31.12.09

EEK '000 EEK '000 EUR '000 EUR '000

Heimon Kala Oy
Amber Trust 
S.C.A.

Muud nõuded 1 721 - 110 -

Vettel OÜ Muud nõuded 13 5 1 -

Saaremere Kala AS Muud nõuded - 9 - 1

Heimon Kala Oy Muud nõuded 99 - 6 -

GourmetHouse OÜ Muud nõuded - 176 - 11

Kokku 1 833 190 117 12

Ettevõte Deebitor Märkused Võlg seisuga 
31.12.10

Võlg seisuga 
31.12.09

Võlg seisuga 
31.12.10

Võlg seisuga 
31.12.09

EEK '000 EEK '000 EUR '000 EUR '000

Laen - 19 676 - 1 258

Laenu intress - 1 838 - 117

Vettel OÜ Laenu intress 578 578 37 37

Laen - 31 293 - 2 000

Laenu intress - 2 896 - 185

AB Premia KPC Muud võlad 18 776 17 226 1 200 1 101

Premia Foods AS Võlad hankijatele 120 206 8 13

Premia Tallinna 
Külmhoone AS

Aktsiate välja-
ostukohustus

- 6 376 - 408

Vettel OÜ Võlad hankijatele 14 12 1 1

GourmetHouse OÜ Võlad hankijatele 88 - 6 -

Kokku 19 576 80 101 1 252 5 120

Nõukogu- ja 
juhatuse 
liikmetega seotud 
ettevõtted

Amber Trust 
S.C.A,
Amber Trust II 
S.C.A.

Premia Foods AS

Premia Tallinna 
Külmhoone AS

Nõukogu- ja 
juhatuse 
liikmetega seotud 
ettevõtted
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Lisa 31 Tingimuslikud kohustused ja varad 
 
Tingimuslik dividendide tulumaksu kohustus  
31. detsember 2010 seisuga oli grupi jaotamata kasum 28 645 tuhat krooni (1 831 tuhat eurot) (31. detsember 2009: 10 003  
tuhat krooni, 639  tuhat eurot). Dividendide väljamaksmisega omanikele alates 1. jaanuarist 2009 kaasneb tulumaksukulu 
21/79 netodividendidena väljamakstavalt summalt. Seega on bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist 
omanikele võimalik dividendidena välja maksta  22 630  tuhat krooni (1 446 tuhat eurot) (31. detsember 2009:  7 902 tuhat 
krooni,  505 tuhat eurot) ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 6 015 tuhat krooni (385 
tuhat eurot) (31. detsember 2009: 2 101 tuhat krooni, 134 tuhat eurot). 

Tingimuslikud kohustused seoses pangalaenudega  
Vastavalt laenulepingu tingimustele on laenusaaja kohustatud täitma teatud finantssuhtarve nagu netovõla suhet EBITDA-
sse (net debt to EBITDA ratio) ja omakapitali suhet kogu bilansimahtu. Bilansipäeva seisuga 31.12.2010 
finantskovenantidele kehtestatud tasemete osas vastuolu ei tekkinud.  

Tingimuslikud kohustused seoses Maksuametiga  
Maksuhalduril on õigus kontrollida ettevõtte maksuarvestust kuni 6 aasta jooksul maksudeklaratsiooni esitamise tähtajast 
ning vigade tuvastamisel määrata täiendav maksusumma, intressid ning trahv. 2009 ja 2010. aastal on läbi viidud 
maksuauditid Soome ja Leedu tütarettevõtetes. Olulisi ettekirjutisi maksuauditite tulemusena ettevõtetele ei tehtud. Ettevõtte 
juhtkonna hinnangul ei esine asjaolusid, mille tulemusena võiks maksuhaldur määrata ettevõttele olulise täiendava 
maksusumma. 
 
EL toetused 
2010. aastal määrati Vettel OÜ-le Euroopa Kalandusfondi rakenduskava 2007-2013 raames toetust summas 2 944 tuhat 
krooni (188 tuhat eurot). Bilansipäeva seisuga on osa projektist teostatud ja sellest lähtuvalt on ettevõtjal bilansiväline nõue 
1 129 tuhat krooni (72 tuhat eurot). Projekti lõplik valmimine on planeeritud hiljemalt oktoobriks 2011.  
 
Överumans Fisk AB on taotlenud Euroopa Kalakasvatusfondi toetusprogrammi raames investeeringutoetust 
heitveepuhastusjaama, kala pumpade ja loendurite ning jäämasina soetuseks, 31.12.2010 seisuga on kõik investeeringud 
teostatud. Bilansipäeva seisuga on investeeringutoetus kajastatud bilansivälise nõudena kuna ettevõtjale tuli info toetuse 
määramise kohta alles 05.04.2011, heitveepuhastusjaamale on määäratud toetus 40% ja ülejäänud investeeringutele 30% 
soetusmaksumusest, bilansivälise nõude suurus on hinnanguliselt 2,6 miljonit krooni (0,17 miljonit eurot).  
 

Lisa 32 Bilansipäevajärgsed sündmused 
 
Üleminek eurole  
1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris 
kontserni Eesti Vabariigis registreeritud ettevõtted sellest kuupäevast alates oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 
2011. aasta ja järgnevaid finantsaruandeid hakatakse koostama eurodes. Võrdlusandmed konverteeritakse ametliku 
üleminekukursiga 15,6466 EEK/EUR. 
 
Kontserni kuuluvate Eesti ühingute aktsia- ja osakapitalide ümberarvestamine eurodesse 
4. veebruaril võtsid AS-i Premia Tallinna Külmhoone ainuaktsionär AB „Premia KPC“, Saaremere Kala AS-i ainuaktsionär 
AS Premia Foods, Vettel OÜ ainuosanik Saaremere Kala AS ning GourmetHouse OÜ ainuosanik Saaremere Kala AS vastu 
otsused nimetatud ühingute aktsia- ja osakapitalide ümberarvestamiseks eurodesse. 
 
Nimetatud otsuste kohaselt on AS Premia Foods kontserni kuuluvate Eesti ühingute aktsia-osakapitalid järgmised: 
 
Ettevõte Registreeritud Aktsia /osa Uus aktsia- / Uus aktsia /osa 
 aktsia- /osakapital nimiväärtus osakapital nimiväärtus 
AS Premia Tallinna Külmhoone  40 082 840 EEK 10 EEK 2 561 760 EUR nimiväärtuseta aktsia 
Saaremere Kala AS   7 143 880 EEK 10 EEK 456 577 EUR nimiväärtuseta aktsia 
OÜ Vettel 13 539 700 EEK 13 539 700 EEK 865 345 EUR 865 345 EUR 
OÜ GourmetHouse 42 000 EEK 42 000 EEK 2 684 EUR 2 684 EUR 
AS Premia Foods  386 820 840 EEK 10 EEK 23 209 716EUR 0,60 EUR 
 
Aktsia- ja osakapitalide ümberarvestamisel ümardati kõik aktsia- ja osakapitalid lähimate võimalike suurusteni.  Seoses aktsia- 
ja osakapitalide ümberarvestamisega eurodesse muudeti ka kõikide ülalviidatud ühingute põhikirju. Vt ka lisa 19. 
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22. märtsi 2011 erakorralise üldkoosolek 
22. märtsil 2011 kl 11:00 toimunud AS-i Premia Foods aktsionäride erakorraline üldkoosolek otsustas:  

� Kehtestada aktsiaseltsi miinimumaktsiakapitali suuruseks 20 000 000 eurot ja maksimumkapitali suuruseks 
80 000 000 eurot.  

 
� Vähendada seoses aktsiakapitali ümberarvestamisega eurodesse AS-i Premia Foods aktsiakapitali AS-i Premia 

Foods aktsia nimiväärtuse vähendamisega 1 513 137,53 euro võrra ilma AS-i Premia Foods aktsionäridele 
väljamakseid tegemata. AS-i Premia Foods aktsiakapitali uueks suuruseks 23 209 716 eurot, mis on jagatud 
38 682 860 lihtaktsiaks nimiväärtusega 0,6 eurot. Aktsiate nimiväärtuste ümber arvestamise tulemi ümardamisel 
puudub õiguslik tähendus. Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 5. aprilli 2011.a. 
kella 23:59 seisuga 

 
� Pikendada nõukogu õigust suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali kuni 600 000 euro võrra, lastes välja kuni 

1 000 000 uut Aktsiaseltsi lihtaktsiat kuni 31. jaanuarini 2014. Nõukogu poolt aktsiakapitali suurendamise tulemusel 
võib Aktsiaseltsi aktsiakapitali maksimaalseks suuruseks olla 23 809 716 eurot. 

 
� Kiita heaks AS-i Premia Foods ja OÜ TCS Invest vahel sõlmitud ühinemisleping ning otsustada Aktsiaseltsi ja OÜ 

TCS Invest ühinemine selliselt, et OÜ TCS Invest on ühendatav ühing ning AS Premia Foods on ühendav ühing 
ning OÜ TCS Invest loetakse lõppenuks ilma likvideerimismenetluseta. Pärast ühinemist jääb Aktsiaseltsi ärinimeks 
AS Premia Foods.  

 
 
AS Premia Foods ja OÜ TCS Invest ühinemine 
 
Kontserni struktuuri lihtsustamise ja loogilisemaks muutmise eesmärgil sõlmisid AS Premia Foods kui ühendav ja OÜ TCS 
Invest kui ühendatav ühing 10. veebruaril 2011 notariaalse ühinemislepingu.  
OÜ TCS Invest on valdusettevõtja, millel puudub iseseisev majandustegevus. TCS-i ainsateks varadeks on osalused 
Kontserni tütarettevõtjates Venemaal (OOO Hladokombinat No 1 ja OOO Hladomagija). Ühinemise käigus antakse 
nimetatud varad üle AS-le Premia Foods. 
Vastavalt ühinemislepingule tasub Ühendav ühing Ühendatava ühingu ainuosanikule Premia Tallinna Külmhoone AS-ile 
ainuosa omandamise eest 1 040 tuhat krooni (66 tuhat eurot). Ühinemislepingu kontrollijaks on määratud audiitorbüroo 
Rimess OÜ. Ühinemise bilansipäev on 1. jaanuar 2011.  
 
Ühinemine on kontsernisisene ning selle käigus ei muutu Kontserni varade, õiguste ja kohustuste maht, sisu ja olemus. 
Vastavalt NASDAQ OMX Tallinna Börs AS-i 26.01.11 juhatuse otsusele on Premia Foods AS vabastatud 
ühinemisprospekti avaldamise kohustusest. Ühinemise on heaks kiitnud 22. märtsil 2011 toimunud erakorraline üldkoosolek. 
Vt ka lisa 8. 
 
 
Överumans Fisk AB ja Skärgårdshavets Fisk AB ühinemine 
4. aprillil 2011 esitasid Överumans Fisk AB ja Skärgårdshavets Fisk AB avalduse ühinemise menetluse alustamiseks Rootsi 
äriregistrile. Ühinemise lõpule viimiseks peab ühinemise heaks kiitma mõlema ühineva ühingu aktsionäride üldkoosolek. 
Antud juhul on nimetatud küsimus ühinevate ühingute ainuaktsionäri, Premia Soome tütarühingu Heimon Kala Oy, 
pädevuses. Tulenevalt Rootsi seadustest tulenevatest nõuetest viiakse ühinemine lõpule 3-4 kuu jooksul. Ühinemise lõplik 
registreerimine toimub eeldatavasti augustis 2011. Rootsi ühingud Överumans Fisk AB ja Skärgårdshavets Fisk AB tegelevad 
kalakasvatuse ja -tootmisega ning kavandatud ühinemine toob eelduslikult kaasa grupi vastavate tegevuste efektiivsuse tõusu 
Rootsis. Rootsi ühingute kavandatud ühinemine on grupisisene ning see ei oma olulist mõju Premia grupi 
majandustegevusele. Ühinemise käigus ei muutu Premia grupi varade, õiguste ja kohustuste maht, sisu ja olemus. 
Kavandatava ühinemise eesmärk on Premia kontsernistruktuuri selgemaks, loogilisemaks ja läbipaistvamaks muutmine. 
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Eelnimetatud ühinemiste järgselt näeb kontserni struktuur välja alljärgnev: 
 

 
      Grupp omab lisaks 20% osalust sidusettevõttes AS-s Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus. 
 
Faktooringlepingu muutmine 
01.03.2010 lõpetati Heimon Kala Oy ja Sampo Pankki Oy vahel sõlmitud faktooringleping ning sõlmiti uus faktooringleping 
Pohjola Pankki Oyj vahel, uus faktooringleping on regressiõiguseta ja aastane intressikulu on 0,65% madalam võrreldes vana 
lepinguga. 
 
EL toetuste laekumine 
Aruande koostamise hetkeks on laekunud Vettel OÜ-le määratud Euroopa Kalandusfondi rakenduskava 2007-2013 toetus 
summas 834 tuhat krooni, mis bilansipäeva seisuga oli kajastatud bilansivälise nõudena 
 
 

Lisa 33 Täiendavad andmed Grupi emaettevõtte kohta 
 
Vastavalt Eesti Vabariigi raamatupidamisseadusele peab konsolideeriva äriüksuse (emaettevõtte) konsolideerimata 
finantsaruannete (esmaste aruannete) informatsioon olema avalikustatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande 
lisades. Emaettevõtte aruannete koostamisel on järgitud samu arvestuspõhimõtteid, mida on rakendatud konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruande koostamisel. Aruandvate tütarettevõtete kajastamist käsitlevaid arvestuspõhimõtteid on 
emaettevõtte eraldiseisvates esmastes aruannetes, mis on esitatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisana, 
muudetud vastavalt IAS 27 standardile „Konsolideeritud ja eraldiseisvad finantsaruanded“. 
 
Emaettevõtte aruannetes, mis on avalikustatud käesoleva raamatupidamise aastaaruande lisana (Täiendavad andmed Grupi 
emaettevõtte kohta), on investeeringuid tütarettevõtete aktsiatesse kajastatud soetusmaksumuses, millest on maha arvatud 
kajastatud väärtuse langus. 
 
  

Jäätis/külmkaup 

Saaremere Kala AS AB Premia KPC

Heimon Kala Oy 
Vettel O Ü Gourmethouse O Ü

Överumans
Fisk AB

AS Premia TKH 

100% 100%

100% 

100% 

Kalaettevõtete 
grupp 

Saaremere Kala AS

Vettel OÜ Gourmethouse OÜ 

Överumans
Fisk AB

SIA F.F.L.S. 

AS Premia FFL

100%

Grupi valdusfirma

Kalaettevõtete 
grupp 

Jäätis/külmkaup 

 

Kalatoodete 
tootmine 

Kalatoodete müük 

Jäätise tootmine ja - müük 

100%

38% 62% 

Jäätise tootmine, külm-
kauba ja jäätise müük 

AB Premia KPC

PREMIA FOODS AS

OOO Hladomagija 

Kalakasvatused,  
tootmine ja müük 

Kalakasvatused  
ja müük 

100% 100% 

100% 100% 

OOO Hladokombinat 
Hladokombinat No 1 
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Finantsseisundi aruanne 
 

seisuga 31. detsember 31.12.2010 
EEK ‘000 

31.12.2009 
EEK ‘000 

31.12.2010 
EUR ‘000 

31.12.2009 
EUR ‘000 

Raha 1 284 11 859 82 758 

Lühiajalised finantsinvesteeringud 122 668 0 7 840 0 

Nõuded ja ettemaksed 12 922 9 480 825 606 

Käibevara kokku 136 874 21 339 8 747 1 364 

     

Pikaajalised finantsinvesteeringud 618 862 422 506 39 552 27 003 

Materiaalne põhivara 13 0 1 0 

Põhivara kokku 618 875 442 506 39 553 27 003 

Varad kokku 755 749 443 845 48 301 28 367 

     

     

Laenud 42 108 19 676 2 691 1 258 

Võlad ja ettemaksed 1 782 2 311 114 147 

Lühiajalised kohustused kokku 43 890 21 987 2 805 1 405 

     

Laenud 101 038 3 986 6 458 255 

Pikaajalised kohustused kokku 101 038 3 986 6 458 255 

Kohustused kokku 144 928 25 973 9 263 1 660 

     

Aktsiakapital 386 829 24 183 24 723 1 546 

Ülekurss 227 085 398 688 14 513 25 481 

Tresooraktsiad -472 -3 986 -30 -255 

Jaotamata kasum -2 621 -1 013 -168 -65 

Omakapital kokku 610 821 417 872 39 038 26 707 

Kohustused ja omakapital kokku 755 749 443 845 48 301 28 367 
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Koondkasumiaruanne   
  
31. detsembril lõppenud aasta kohta 
 

2010 
EEK ‘000 

2009 
EEK ‘000 

2010 
EUR ‘000 

2009 
EUR ‘000 

     

Müük 3 390 2 554 217 163 

Brutokasum  3 390 2 554 217 163 

     

Administratiivkulud -8 765 -2 993 -560 -191 

Ärikasum  -5 375 -439 -343 -28 

     

Finantstulud 11 740 1 477 750 94 

Finantskulud -6 459 -2 051 -413 -131 

Kasum enne maksustamist -94 -1 013 -6 -65 

Perioodi puhaskasum -94 -1 013 -6 -65 

     

Muu koondkasum 0 0 0 0 

     

Koondkasum kokku -94 -1 013 -6 -65 
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Rahavoo aruanne  
 

 
2010 

EEK ‘000 
2009 

EEK ‘000 
2010 

EUR ‘000 
2009 

EUR ‘000 

Rahavoog äritegevusest     

Ärikasum -5 375 -439 -344 -28 

Korrigeerimine:     

 Põhivara kulum ja väärtuse langus 2 -472 0 -30 

 Äritegevusega seotud debitoorse võlgnevuse muutus -105 670 0 -6 754 0 

 Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 105 175 381 6 722 24 

Rahavoog äritegevusest kokku -5 868 -530 -376 -34 

     

Rahavoog investeeringutest     

Netorahavoog tütarettevõtete omandamisest -15 -35 -1 -2 

Tasutud sidusettevõtte omandamisel -206 0 -13 0 

Antud laenud -219 069 -27 484 -14 001 -1 757 

Laenude tagasimaksed 24 631 19 676 1 574 1 258 

Saadud intress 2 668 159 171 10 

Rahavoog investeeringutest kokku -191 991 -7 684 -12 270 -491 

     

Rahavoog finantseerimistegevusest     

Võetud laenud 99 075 19 676 6 332 1 257 

Võetud laenude tagasimaksed -89 299 0 -5 707 0 

Arvelduskrediidi saldo muutus -11 080 0 -708 0 

Aktsiate emiteerimine 191 043 0 12 210 0 

Makstud intressid -2 183 0 -140 0 

Muud väljamaksed finantseerimistegevusest -119 0 -8 0 

Rahavoog finantseerimistegevusest kokku 187 437 19 676 11 979 1 257 

     

RAHAVOOG KOKKU: -10 422 11 462 -667 732 

     
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS     

Raha ja raha ekvivalendid aasta alguses 11 859 400 758 26 

Raha ja raha ekvivalentide muutus -10 422 11 462 -667 732 

Kasum/kahjum valuutakursi muutustest -153 -3 -9 0 

Raha ja raha ekvivalendid aasta lõpus 1 284 11 859 82 758 
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Omakapitali muutuste aruanne 
tuhandetes kroonides 
 Aktsia 

kapital 
Ülekurss Registreeri-

mata 
aktsiakapital 

Tresoor-
aktsiad 

Reservid Jaotamata 
kasum 

Oma-kapital 
kokku 

Seisuga 31.12.2008 
vastavalt IFRS-ile 

400 398 723 23 783 0 0 0 422 906 

Korrigeeritud 
konsolideerimata omakapital 
seisuga 31.12.2009 

400 398 723 23 783 0 0 0 422 906 

Aktsiakapitali suurendamine 23 783 0 -23 783 0 0 0 0 

Kapitali suurendamise kulud 0 -35 0 0 0 0 -35 

Tresooraktsiad 0 0 0 -3 986 0 0 -3 986 

Koondkasum 0 0 0 0 0 -1 013 -1 013 

Seisuga 31.12.2009  
vastavalt IFRS-ile 

24 183 398 688 0 -3 986 0 -1 013 417 872 

Korrektuurid vastavalt Eesti 
raamatupidamisseadusele 

0 0 0 0 1 415 11 016 12 431 

Korrigeeritud 
konsolideerimata omakapital 
seisuga 31.12.2009 

24 183 398 688 0 -3 986 1 415 10 003 430 303 

Fondiemissioon 217 646 -217 646 0 0 0 0 0 

Aktsiate avalik esmaemissioon 145 000 46 043 0 0 0 0 191 043 

Tresooraktsiate võõrandamine 0 0 0 3 514 0 -1 514 2 000 

Koondkasum 0 0 0 0 0 -94 -94 

Seisuga 31.12.2010  
vastavalt IFRS-ile 

386 829 227 085 0 -472 0 -2 621 610 821 

Korrektuurid vastavalt Eesti 
raamatupidamisseadusele 

0 0 0 0 5 249 31 266 36 515 

Korrigeeritud 
konsolideerimata omakapital 
seisuga 31.12.2010 

386 829 227 085 0 -472 5 249 28 645 647 336 
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tuhandetes eurodes 
 Aktsia 

kapital 
Ülekurss Registreeri-

mata 
aktsiakapital 

Tresoor-
aktsiad  

Reservid Jaotamata 
kasum 

Oma-
kapital 
kokku 

Seisuga 31.12.2008 
vastavalt IFRS-ile 

26 25 483 1 520 0 0 0 27 029 

Korrigeeritud 
konsolideerimata omakapital 
seisuga 31.12.2009 

26 25 483 1 520 0 0 0 27 029 

Aktsiakapitali suurendamine 1 520 0 -1 520 0 0 0 0 

Kapitali suurendamise kulud 0 -2 0 0 0 0 -2 

Tresooraktsiad 0 0 0 -255 0 0 -255 

Koondkasum 0 0 0 0 0 -65 -65 

Seisuga 31.12.2009  
vastavalt IFRS-ile 

1 546 25 481 0 -255 0 -65 26 707 

Korrektuurid vastavalt Eesti 
raamatupidamisseadusele 

0 0 0 0 90 704 794 

Korrigeeritud 
konsolideerimata omakapital 
seisuga 31.12.2009 

1 546 25 481 0 -255 90 639 27 501 

Fondiemissioon 13 910 -13 910 0 0 0 0 0 

Aktsiate avalik esmaemissioon 9 267 2 942 0 0 0 0 12 209 

Tresooraktsiate võõrandamine 0 0 0 225 0 -97 128 

Koondkasum 0 0 0 0 0 -6 -6 

Seisuga 31.12.2010  
vastavalt IFRS-ile 

24 723 14 513 0 -30 0 -168 39 038 

Korrektuurid vastavalt Eesti 
raamatupidamisseadusele 

0 0 0 0 335 1 999 2 334 

Korrigeeritud 
konsolideerimata omakapital 
seisuga 31.12.2010 

24 723 14 513 0 -30 335 1 831 41 372 

Korrigeeritud konsolideerimata omakapital on aluseks jaotatava omakapitali määramisele vastavalt Eesti 
raamatupidamisseadusele. 
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KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK 

 
AS Premia Foods grupi jaotamata kasum seisuga 31.12.2010 on 28 645 tuhat krooni (1 831 tuhat eurot). 
 
AS Premia Foods juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku maksta kuni 31.detsembrini 2010 kogunenud 
jaotamata kasumi arvelt dividende summas 6 050 tuhat krooni (387 tuhat eurot) ehk 0,01 eurot aktsia kohta 
 
 
 
 
Juhatuse esimees 

 
Kuldar Leis 

 
 ……………………………………  15. aprill 2011 

 
Juhatuse liige 

 
Silver Kaur 

 
……………………………………  15. aprill 2011 

 
Juhatuse liige 

 
Katre Kõvask 

 
……………………………………  15. aprill 2011 

 


