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ETTEVÕTTE TUTVUSTUS 
 
AS Premia Foods on toiduettevõtte, mis tegutseb kuues riigis ja viiel sihtturul ning 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 
 

 
 
 

valdusfirma 

 

valdusfirma 

 

Jäätis/külmkaup 

Heimon Kala Oy 
Premia Tallinna 
Külmhoone AS 

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 

 

Kalatootmine Kalatoodete müük 

Jäätise tootmine ja 
müük 

100% 

38% 62% 

Jäätise tootmine, külm-
kauba ja jäätise müük 

AB Premia KPC 

AS PREMIA FOODS 

OOO Hladomagija 

Kalakasvatused, 
tootmine ja müük 

Kalakasvatused ja 
müük 

100% 100% 

100% 100% 
OOO Hladokombinat 

No 1 
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INFORMATSIOON AKTSIONÄRIDELE  
 
2012.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 2012. aastal toimub alljärgnevalt: 
 

2011.a. auditeeritud aastaaruanne    15.nädalal 

2012.aasta 1.kvartali käive 15.nädalal 

2012.a. 1.kvartali auditeerimata vahearuanne    20.nädalal 

2012.a. 2.kvartali ja 6 kuu käive     28.nädalal 

2012.a. 2.kvartali ja 6 kuu auditeerimata vahearuanne  33.nädalal 

2012.a. 3.kvartali ja 9 kuu käive     41.nädalal 

2012.a. 3.kvartali ja 9 kuu auditeerimata vahearuanne  46.nädalal 

 

 
Dividendipoliitika 
 
21.veebruaril 2012. aastal teatas Premia Foods, et ettevõtte juhatus on esitanud nõukogule ning korralisele üldkoosolekule 
ettepaneku jagada 2011. aasta dividendideks 387 tuhat eurot ehk 0,01 eurot aktsia kohta. Sellega jätkab ettevõte 2011. aasta 
kevadel välja kuulutatud dividendipoliitika elluviimist. Ettevõtte likviidsuskordajad ning võõr- ja omakapitali suhe on väga 
head ning ettevõttel on ka piisavalt võimalust kaasata täiendavaid vahendeid investeeringute või laienemiste teostamiseks.  
 
 
Aktsionäride üldkoosolek 
 
Aktsionäride üldkoosolek toimub 2012.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. 
  

http://www.premiafoods.eu/
mailto:premia@premia.ee
http://www.premiafoods.eu/
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MISSIOON 
 
Soovime, et inimesed tunneksid rõõmu meie toodete laiast sortimendist ning saaksid olla kindlad toodete kvaliteedis.  
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. 
 
STRATEEGIA JA EESMÄRGID  

 
Premia Foodsi strateegia näeb ette: 
 

 Olla igas ärisegmendis kahe juhtiva kaubamärgi seas. 

 Iga-aastane EBITDA marginaal olgu vähemalt 7% 

 Maksta dividendideks kuni 30% iga-aastasest puhaskasumist. 

 
2011.aastaks oli Premia seadnud alljärgnevad eesmärgid: 
 

 11%-line käibekasv võrreldes 2010.aasta tulemusega 

 25%-line kasumikasv võrreldes 2010.aasta tulemusega. 

 
Aasta kokkuvõttes ületas Premia seatud käibe-eesmärki 3,3% võrra ning ettevõtte käive ulatus 88,3 miljoni euroni. 
Tulenevalt peamiselt ühekordsetest kuludest ning kalavarude ümberhindluse mõjust jäi saavutamata kasumieesmärk ning 
planeeritud 0,6 miljoni eurose kasumi asemel lõpetas ettevõte aasta 0,5 miljoni eurose kahjumiga. Küll aga paranes oluliselt 
Premia EBITDA äritegevusest, kasvades aastaga 29% ja ulatudes 5,7 miljoni euroni.  
 
2012.aastaks on Premia seadnud alljärgnevad eesmärgid: 
 

 Käibe kasv 6%, mis tähendab 93,5 miljoni euro suurust käivet; 

 EBITDA äritegevusest kasvab 10,6%, ulatudes 6,3 miljoni euroni; 

 Maksude-eelne kasum 1,6 miljonit eurot; 

 
Kasvu ootab Premia kõigist oma ärisegmentidest, keskendudes jätkuvalt oma kaubamärkide ehitamisele ja arendamisel kõigil 
sihtturgudel ning kala- ja jäätisetootmises 2011. aastal tehtud ümberkorraldustest tulenevale efektiivsuse kasvu maksimaalsele 
ärakasutamisele.  

2012.aastaks planeeritud investeeringute maht on 2,1 miljonit eurot, millest ligi pool on suunatud kalasegmenti. Käesoleva 
aasta investeeringute plaanis on põhirõhk kalakasvatuse tõhustamisel. Üldine investeeringute vajadus jääb jätkuvalt allapoole 
aastast amortisatsioonitaset.  
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TUGEVUSED 
 

 Eesmärgistatult arenev organisatsioon. 

 Juhtivad kaubamärgid kõigis ärisegmentides. 

 Lai geograafiline ulatus ning mitmekesine tooteportfell tagavad jätkusuutliku arengu. 

 Ettevõtte tugev finantsseis. 

 
RISKID 

 
 Põhitoorainete kiire hinnatõus ja volatiilsus;  

 Private labelite osakaalu järsk suurenemine sihtturgudel ja –segmentides;  

 Jäätisesegmendis Unileveri Balti turule sisenemisest tulenev kasvav konkurents;  

 Kalasegmendis bioloogiliste varadega seotud riskid.  
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JUHATUSE ESIMEHE PÖÖRDUMINE  

 
2011.aasta kokkuvõttes ületas Premia Foodsi käibeeesmärgiks seatud 11%-lise kasvu 3,3% võrra, mis tähendas 11 miljoni 

euro suurust lisakäivet ning jõudmist 88,3 miljoni eurose kogukäibeni. See tulemus oli ettevõtte jaoks kordaminek ja 

siinkohal soovin avaldada oma suurt tänu Premia ühtehoidvale meeskonnale, kellega koos läbi kriisiraskuste uute tõusude 

poole sammume. 

Meie ärisegmentides oli näha karmistuvat konkurentsi kõikide sihtturgude lõikes.  

Jäätisesegmendis jätkame tänu oma tugevatele kaubamärkidele Baltikumis turuliidrina, kuid aastat jäid varjutama private 

labelite ja odavtoodete pealetung Leedus ning globaalse jäätisetootja poolt turule toodud nn juriidiliselt korrektne jäätis, mis 

püüdis lõhkuda kõigis kolmes Balti riigis meie aastatepikkust tööd tarbijate harimisel ja koorejäätiste segmendi kasvatamisel. 

Premia turuosa see rünnak ei kahandanud, kuid meelde jäi õppetund, mis ütles, et suured ja välismaised sõjas turuosa 

hõivamise pärast vahendeid ei vali. Premia, olles Eesti vanim jäätisetootja ning omades ajaloolisi jäätisekaubamärke ka 

ülejäänud sihtriikides, keskendub ka edaspidi kõrgele kvaliteedile ning põhjalikule tööle maitsete ja kaubamärkidega, 

eesmärgiga tuua iga müüdud Premia jäätisega rõõmus ja rahulolev naeratus nii suure kui väikese jäätisesõbra näole. 

Jäätisesegmendi ning kogu ettevõtte tulemusi mõjutas 2011.aastal kõige olulisema sündmusena logistiliselt keerukas ning 

kuluintensiivne tehase kolimine Peterburis. Kolimisprojekti ettevalmistamisega alustati juba 2010.aasta lõpus, mil leiti sobiv 

uus asukoht 160 km Peterburist eemal asuvas Kirishi jäätisevabrikus. Kolimine algas 2011.aasta aprillikuus ning täiel hool 

hakkas uus vabrik tööle 2011.aasta septembris. See tähendas ettetootmist suveperioodiks, piiratud ulatuses 

müügikampaaniaid, sortimendi ümberkujundamist ning kasvanud transpordi- ja laokulusid. Kahetsusväärselt ületasid 

kolimisega seotud kulud meie prognoose, kuid positiivne on see, et kallilt rendipinnalt Peterburi kesklinnas oleme nüüdseks 

kolinud säästlikumasse ning modernsemasse tehasesse ning Hladokombinati ümberkujundamine kaasaegseks, müügile ja 

turunduse orienteeritud ettevõtteks saab plaanipäraselt jätkuda. 

Kalasegment oli Premia 2011.aasta suurim kasvumootor. Rõõmu teeb see mitmel põhjusel. Esiteks suutsime väga hästi 

välja tulla 2010.aastal toimunud tulekahju tagajärgedest ning selle tulemusel toimunud  tootmise ümberorganiseerimine on 

end igati õigustanud. Teiseks kasvatasime me oma kalasegmendi käivet kokku 24% võrra, mis andis meile lisakäivet 7,2 

miljonit eurot, millest 5,5 miljonit eurot tuli Soome turult, kus samal ajal meie peamine konkurent tunnistas aasta 

kokkuvõttes vaid 4%-list müügikasvu. Olime Soome jahutatud kalatoodete turu tihedas konkurentsis võitjad tänu 

agressiivsele müügitööle ning oskuslikule sortimendipoliitikale, mida toetas meie kalaäri oluline konkurentsieelis - vertikaalne 

integratsioon kalakasvatusest lõpptoote müügini. 

Kalasegment oli edukas ka Eesti turul ning saavutatud lisakäibest 1,7 miljonit eurot tuligi valdavalt just Eestist, kus on 

hoogustunud kalatarbimine, millele aitas kaasa 2011.aastal kehtima hakanud euro toodud psühholoogilise hinna efekt. 

Kalakilo maksumus on ostjale psühholoogiliselt vastuvõetavam ning kala populariseerivad ka kaubandusketid oma 

eripakkumistega. Järjest kasvab ka pakendatud kala populaarsus, mida näitab ka Premia Vikingi-nimeline kaubamärk, mis 

selles sektoris edukalt konkureerib.     

Külmkaubasegment on Premia jaoks väga tähtis, kuna see aitab tasandada jäätise madalhooajal tekkivaid müügi- ja 

logistikakulusid ja võimaldab ehitada Premia jaoks tähtsaid kaubamärke, mis omakorda aitavad hoida kogu ettevõtte 

kasumlikkust soovitud tasemel. Külmkaubasegmendi olemasolu võimaldab meil ka täielikult rakendada meie oluliselt 

konkurentsieelist Baltikumi turul, milleks on üle-Baltikumiline sügavkülmutatud kaupade logistika. Tänu meie äri nn 

nähtamatule üksusele, milleks ongi eelnimetatud logistika, on meil võimalik hoida juhtivat positsiooni Baltikumi jäätise- kui 

külmkaubaturgudel. Sügavkülmalogistika on kallis teenus, mis kujutab endast tõsist sisenemisbarjääri kõigi potentsiaalsete 

konkurentide jaoks ja samas ka olulist kuluallikat neile, kes opereerivad tooteportfellidega, mis ei kata tervet 

sügavkülmasegmenti ning on seetõttu sesoonsusest oluliselt rohkem mõjutatud. Premia on üks väheseid, kes oma logistikat 

suudab täielikult koormata oma sügavkülmatoodete- ja jäätiseportfelliga, tasandades seeläbi oluliselt sesoonsuse mõju 

võimaldades keskendumist kasumlikkusele.   
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Külmkaubasegment tervikuna näitas 2011.aastal taastumise märke ja seda muuhulgas ka Lätis, mis oli majanduskriisi tõttu 

Premia enim kannatud sihtriik. Kui 2010.aastal domineerisid külmkaubasegmendis pigem odavamad poolfabrikaadid, siis 

2011.aastal oli märgata liikumist pitsade ja kallimate juurviljasegude suunas. Vaikselt elavneb ka väljaspool kodu einestamise 

kultuur, mis samuti hoogustab külmkaubamüüki. Rõõmu tegi Leedu, kus külmkauba osas oli näha ilusaid kasvunumbreid.    

Lisaks Venemaa jäätisevabriku kolimisele oli 2011.aasta olulisemateks sündmusteks ka Premia Foodsi 

organisatsioonistruktuuri korrastamine, eesmärgiga muuta see lihtsamaks ja tütarfirmade juhtimine ökonoomsemaks. Nii 

liitsime kaks kalakasvatusfirmat- Skårgårdshavets Fisk AB ning Överumans Fisk AB üheks ettevõtteks, mille ärinimeks sai 

Överumans Fisk AB ja mis on Heimon Kala Oy tütarfirma. 

Lisaks sellele ühendati emaettevõttega Premia Foods selle tütarfirma OÜ TCS Invest, mille  tütarfirmadeks olnud OOO 

Hladokombinat No1 ning OOO Hladomagija on alates 2011.aastast 100%-liselt Premia Foodsi tütarfirmad. Alguse sai ka 

Lätis asuvate äriüksuste- SIA F.F.L.S.-i ja A/S Premia FFL-i-  struktuuri korrastamine ning selle protsessiga loodame lõpule 

jõuda 2012.aasta esimeses pooles. 

Oluliseks verstapostiks oli 2011.aastal Premiale ka NASDAQ OMXi poolt antud auhind parimale 

investorsuhete kvaliteedi parandajale. Tänaseks vaid pooleteiseaastase börsifirmana keskendume oma 

investorsuhete kvaliteedi parandamisele üha enam ning loodame selles vallas näidata üha paremaid 

tulemusi. Avatud ettevõttena oleme valmis kuulama ja võimalusel ellu viima kõiki ettepanekuid, mis 

aitavad Premiat muuta investoritele veelgi arusaadavamaks ning läbipaistvamaks, mistõttu kutsun Teid 

kõiki üles külastama meie veebilehte www.premiafoods.eu ning sinna postitama oma arvamusi ning 

ettepanekuid selles osas.   

 

2012.aasta plaanid oleme teinud realistlikud, lähtuvalt konkurentsiolukorrast ning meile täna teadaolevast infost 

toorainehindade osas. Ootame 6%-list käibekasvu ning 10,6%-list paranemist äritegevusest tuleneva EBITDA osas. 

Maksude-eelseks kasumiks oleme prognoosinud 1,6 miljonit eurot.  Need eesmärgid näitavad, et Premia keskendub 

kasumlikule kasvule ja võimalust selleks näeme kõigis oma ärisegmentides ja sihtturgudel. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuldar Leis 

Premia Foods 

Juhatuse esimees 

  

http://www.premiafoods.eu/
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INIMESED 
 

2011. aasta lõpu seisuga töötas Premia Foodsis 695 inimest, mis on 12,8% ehk 102 inimese võrra vähem kui 2010.aastal. 
Keskmine töötajate arv 2011. aastal oli 825 (2010.a. oli 813) inimest.  

Töötajate arv ilma Venemaa äriüksuseta püsis aasta lõikes tervikuna 2010. aasta tasemel. Peamised muutused personalis olid 
seotud tootmise ümberkorraldusega Venemaal, kus aasta lõpuks vähenes töötajate hulk 99 inimese võrra.  

Töötasude kogusumma koos tööjõumaksudega oli 2011. aastal 12,3 miljonit eurot. Tööjõukulud kasvasid aastaga 9% ehk  
1,0 miljoni euro võrra. Tööjõukulude kasv on olnud tingitud Venemaa äriüksuse omandamisest 2010.aasta maikuus, mis 
tähendas, et 2010.aastal ei konsolideeritud tööjõukulusid perioodil jaanuar-aprill, lisaks vähendati 2010. aastal 
kindlustushüvitise arvelt Soomes koondamistega seotud tööjõukulusid. Eelnimetatud asjaoludest tingitud mõju 
tööjõukuludele moodustas 1,3 miljonit eurot. Võrreldavad tööjõukulud 2010.aastal olid 12,5 miljonit eurot.  

Keskmine tööjõukulu ühe inimese kohta aastal 2011 oli 14,9 tuhat eurot (2010. aastal 13,8 tuhat eurot).  

 
Kuude lõikes varieerub Premia tööjõuvajadus alljärgnevalt: 

Nagu kõrvalolevalt graafikult näha, on suvisel 
perioodil tööjõuvajadus jäätisetootmise 
sesoonsusest tulenevalt kõrgem ja sel perioodil 
kasutab Premia täiendavalt hooajatöölisi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tegevusvaldkonniti jagunes Premia töötajaskond 2011. Riigiti oli Premia töötajaskonna jagunemine 2011.aastal 
aastal alljärgnevalt: alljärgnev: 
 

 
 
Premias töötavad inimesed ja meeskonnavaim on Premia jaoks tähtsaimad varad ning inimeste motiveerimine ja isiklike 
eesmärkide saavutamisele kannustamine on tähtis osa igapäevatööst.  

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 2011. aastal tasusid kokku 33 tuhat eurot (2010.a. 12 tuhat eurot). Tasude 
suurenemine on tingitud asjaolust, et 2011.aasta 31. mail otsustas korraline üldkoosolek määrata viiele nõukogu liikmele 
igakuise nõukogu liikme tasu brutosummas 500 eurot . Lisaks kajastuvad tasudes ka kaheliikmelisele auditikomiteele makstud 
tasud.  

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“. 
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SOTSIAALNE VASTUTUS 
 
Suurettevõttena tunnetab Premia oma sotsiaalset vastutust ühiskonna ees. Väljendamaks oma hoolivust ja vastutustunnet, 
oleme  välja valinud  valdkonnad, millele soovime juhtida tähelepanu ning mille osas soovime kasvatada teadlikkust.  
 

1. Sportlikud eluviisid. 

Premia on olnud tänaseks juba 11 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.   
 
5 aastat on  Premia toetanud Eestis tuntud käsipallimeeskonda Põlva Serviti, olles meekonna üks suurtoetajatest.  
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 nii traditsioonide säilitamisse kui  silmaringi avardamisse 
ja seetõttu jätkati  2011.aastal mitmete kultuuriprojektide toetamist.   
 
Noorte Laulu- ja Tantsupidude traditsioon on Eestis täies elujõus ning 2011.aasta suvel oli Premial taaskord au 
olla selle ürituse üks suurtoetajatest. Tantsu- ja laulupidude, eriti just lastele ja noortele  suunatud pidude toetamine 
on olnud Premia missiooniks juba üle 15 aasta, kuna peame tähtsaks Eesti rahvatantsu- ja laulukultuuri 
alleshoidmist ning selle propageerimist juba maast madalast. Seoses 2011.aastal toimunud Noorte Laulu- ja 
Tantsupeoga tõi Premia turule ka uudisjäätise Vana Toomas, mille retseptuur pärineb aegadest, mil toimus esimene 
Noorte Tantsu- ja Laulupidu ning mis Tallinna linna sümbolina sobis hästi täiendama nii nimetatud pidu kui ka 
Tallinna kui 2011.aasta Euroopa kultuuripealinna staatust.  
 
Viljandi Folk, Eesti populaarseim kodu- ja välismaist folkmuusikat propageeriv kultuuriüritus toimus ka 
2011.aastal ning ka siin oli Premia ürituse üks suurtoetajatest. 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. 
 
Kaunases toimuv ooperimuusika festival on üks suurimaid ja populaarsemaid muusikasündmusi Leedus ning 
Premial oli hea meel 2011.aastal seda suurejoonelist sündmust toetada ning selle toimumisele kaasa aidata. Vabas 
õhus toimuv üritus on kuulajatele- vaatajatele tasuta. 
 
Filmikultuur 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  jätkas  
2011.aastal Pimedate Ööde Filmifestivali (PÖFF) noortefilmidele spetsialiseerunud alafestivali Justfilm 
toetamist, pidades tähtsaks võimalust rikastada laste ja noorte maailmapilti väärtfilmidega.   
 
Koostöö jätkus ka Tallinnas uudset vabaõhukino elamust pakkuva Katusekinoga, mis samuti pakub vaatamiseks 
väärtfilme nii kaasajast kui möödanikust ning on kujunenud üle-Eestiliseks suureks publikumagnetiks läbi terve 
suve. 
 

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. 
Seetõttu jätkus ka 2011.aastal nüüdseks juba üle 8 aasta kestnud koostööprojekt Tallinna Loomaaiaga, mille sisuks 
on Tallinna Loomaaias elavate lumeleopardide (Uncia uncia) vaderiks olemine ning nendele haruldastele kaslastele 
heade elutingimuste kindlustamine. 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 
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haruldasele liigile ning seista selle säilimise eest, läbi mille saame kaasa aidata ka lumeleopardide elukohtade 
ökosüsteemide säilimise eest. 
 
Samuti jätkus Leedus koostööprojekt Klaipedas asuva delfinaariumiga.  Meres elutseva taimestiku ning 
loomastiku tundmine on tähtis nii lastele kui täiskasvanutele ning delfiinid, olles ühed intelligentsemad mereasukad, 
muudavad selle sõnumi edastamise mõjukamaks. 

 
 
 
 

VASTUTUS KESKKONNA EES 
 
Premia Foodsile kuuluvad mitmed kalafarmid ning neli tootmisüksust, milledest 2 on seotud kalatootmisega ning ülejäänud 
kaks on jäätisevabrikud.  

Kõik nimetatud üksused avaldavad keskkonnale mõju ning alates 2010.aastast on Premia astunud tõsiseid samme 
keskkonnamõjude vähendamise suunas, alustades seda kalakasvatus- ja tootmisüksustes Rootsis, Soomes ja Eestis. 
Keskkonnamõjude vähendamiseks vajalike sammude astumist jätkati süstemaatiliselt ka 2011.aastal.   

Kalatootmise keskkonnamõjude vähendamine, eesmärgiga viia tekkivate keskkonnamõjude hulk miinimumini, on ette 
võetud tootmise ja töötlemise kõigis põhietappides.  

Kalarookimise protsessis kogutakse kokku kõik jääkproduktid ning töödeldakse neid muutes nad biokütuse tooraineks, 
töötlemisprotsessi heitveed käideldakse oma heitveepuhastis enne nende suunamist veekokku või kohaliku omavalitsuse 
heitveepuhastisse. Kalatöötlemisprotsessi tekkivad jäätmed kogutakse ja pakendatakse ning müüakse loomasöödaks 
karusloomafarmidele. Tekkinud heitvesi puhastatakse ja suunatakse merre või siis suunatakse heitveed kohaliku omavalitsuse 
heitveepuhastisse. Kalakasvatustes kogutakse kokku kõik surnud kalad ja külmutatakse ning suunatakse need hiljem biogaasi 
tootmisjaamadesse. 

Premia Foods oli esimene kalakasvataja Soomes, kes viis läbi asukoha juhtimisprotsessi, mille eesmärgiks on kokku 
koondada Turu saarestikus hajutatud kalakasvatusüksused. Asukoha juhtimisprotsessi eesmärk oli leida selline kasvatuskoht, 
kus oleks optimaalsed tingimused keskkonna, kalade tervise/heaolu, logistika ja ümbruskonna mõistes.  Kalakasvatuste 
ühendamise tulemusena paraneb kasvatuste kontroll ja juhtimine, mis parandab kogu kasvatuste ökoloogilist mõju ja 
majanduslikku efektiivsust, tänu sellele väheneb laevade meresõitude arv ning on võimalik kasutada paremat tehnikat. Selle 
tulemusel väheneb näiteks vette lahustuva fosfori hulk aastas 2 273 kg ja lämmastiku hulk 15 614 kg. 

Rootsi kalakasvatuste efektiivsusest kõneleb fakt, et tänasel hetkel on kasvatuste keskmine söödakoefitsient 1,15, mis on 
oluliselt parem näitaja kui kasvatusloas määratud maksimaalne koefitsient 1,3. 

Keskkonnakaitse seisukohast oli olulise tähtsusega kaasaegsete (BAT) heitveepuhastusjaamade rajamine Soome ja Rootsi 
kalatapamajade juurde 2010. aastal. Lisaks kalarookimisprotsessi heitveele puhastatakse Soomes tasuta ka küla ridaelamute 
heitveed ning lähiajal on plaanis juhtida ka ülejäänud küla heitveed meie veepuhastisse, tänu millele väheneb kohaliku 
veekogu keskkonnakoormus, kuna meie veepuhasti efektiivsus on 95%, ületades oluliselt keskkonnaloa nõudeid. 

2011. aastal ostis Premia oma Rootsis asuvasse kalakasvatusüksusesse uue kalarookimisliini, mille abil vähendatakse oluliselt 
keskkonnakoormust. Uue seadmega on võimalik päevaseid kala rookimiskoguseid oluliselt tõsta, kasutades selleks 50% võrra 
vähem vett ning mis omakorda vähendab oluliselt veepuhastuseks kasutatavate kemikaalide kulu ja tekkiva sette hulka.  

Premia Saaremaal asuvas kalatööstuses võeti 2010. aastal kasutusele uus kalasulatussüsteem, tänu millele vähenes veekasutus 
2011.aastal 2000 m3 võrra, sealjuures on tootmiskogused suurenenud 544 tonni ehk 25,4% võrra. Kõik kalatootmisüksustes 
kasutusel olevad pakkematerjalid suunatakse taaskasutusse. 

Rahvusvahelise toiduainetootjana jätkab Premia ka 2012. aastal keskkonnamõjude vähendamist nii tootmise kui 
pakkematerjalide kasutuse osas kõigis oma tootmis- ja töötlemisüksustes.  
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TEGEVUSARUANNE 
 
Premia Foodsi 2011.a. auditeeritud konsolideeritud käive oli 88,3 miljonit eurot. Aastaga kasvas käive 11 miljoni euro ehk 
14% võrra. 2011. aasta käibeprognoosi ületas Premia 2,8 miljoni euro ehk 3,3% võrra.  Ekspordi osakaal käibest oli 71%. 

2011.a. brutokasum oli 22,9 miljonit eurot, kasvades aastaga 23% ehk 4,3 miljoni euro võrra. Brutokasum on aasta 
kokkuvõttes kasvanud kõigis segmentides, kõige suurem oli kasv kala- ja kalatoodete segmendis.  

2011.aastal on võrreldes 2010.aastaga paranenud brutokasumi rentaablus ning aasta keskmiseks brutorentaabluseks kujunes 
26%, mis on 1,8 protsendipunkti võrra rohkem kui 2010.aastal.  

2011.a. EBITDA äritegevusest oli 5,7 miljonit eurot, 2010.aastal oli vastav näitaja 4,4 miljonit eurot. Kasv võrreldes 2010. 
aastaga oli 29%.   

Venemaa tootmise ja logistika ümberkolimisega seotud ühekordsed kulud olid 2011.aastal 1,1 miljonit eurot. 2010.a. kasumis 
sisaldub kindlustushüvitise kompensatsioon kalasegmendis teenimata jäänud kasumi eest summas 1,6 miljon eurot.  

Kalavarude ümberhindluse mõju 2011.aasta kasumile oli -0,5 miljonit eurot, 2010.aastal oli mõju 1,0 miljon eurot. 
Kalavarude ümberhindlus ei mõjuta ettevõtte igapäevast äritegevust. 

2011. aasta kokkuvõttes teenis Premia 0,6 miljonit euro kahjumit.  

Järgnevas koondtabelis on välja toodud Grupi põhilised arvnäitajad 2011.aastal. 

 
 

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

 
  

VÕTMENÄITAJAD  

Kasumiaruanne, milj eur valem 2011 2010 2009

Müügitulu 88,3 77,3 68,7

Brutokasum 22,9 18,7 17,8

EBITDA äritegevusest
enne ühekordseid tulusid-kulusid ja 

kalavarude ümberhindlust
5,7 4,4 4,0

EBITDA 4,1 7,1 6,2

EBIT 0,2 3,1 2,5

Puhaskasum -0,6 1,3 0,7

Brutorentaablus Brutokasum / Müügitulu 26,0% 24,2% 25,9%

EBITDA marginaal EBITDA / Müügitulu 6,5% 5,7% 5,8%

EBIT marginaal EBIT / Müügitulu 0,2% 4,0% 3,7%

Puhasrentaablus Puhaskasum / Müügitulu -0,6% 1,7% 1,0%

Tegevuskulude suhtarv Tegevuskulud / Müügitulu 25,8% 24,8% 25,5%

Bilanss, milj eur valem 31.12.11 31.12.10 31.12.09

Netovõlgnevus Intressi kandvad võlakohustused - raha 11,3 11,2 18,5

Omakapital 40,5 41,4 27,7

Käibekapital Käibevara - Lühiajalised kohustused 13,7 12,8 3,3

Varad 64,1 68,9 62,8

Likviidsuskordaja Käibevara / Lühiajalised kohustused 2,19 1,87 1,15

Omakapitali suhtarv Omakapital / Varad 63% 60% 44%

Finantsvõimendus Netovõlg / (Omakapital + Netovõlg) 22% 21% 40%

Netovõlg/EBITDA Netovõlg / EBITDA äritegevusest 1,98 2,54 4,65

Omakapitali tootlus Puhaskasum / Keskmine omakapital -1% 4% 3%

Varade tootlus Puhaskasum / Keskmine varade maht -1% 2% 1%
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SEGMENDIANALÜÜS TEGEVUSVALDKONDADE KAUPA 
 

Premia Foodsi tooteportfellis on 2011.a. käibetulemuste põhjal domineerival positsioonil kala- ja kalatoodete segment 42%-
lise osakaaluga. Järgnevad jäätisesegment 33% ning külmkaubasegment 23%-se osakaaluga.  

Kala- ja kalatoodete segmendi peamiseks sihtturuks on  Soome, jäätisesegmendi sihtturgudeks on Baltikum ja Peterburi linn 
ning Leningradi oblast. Külmkaupa müüb Premia Eestis, Lätis ja Leedus. 

Premia Foods tegutseb täna viiel sihtturul ning kolmes erinevas segmendis, sealjuures kõigil turgudel ning segmentides on 
Premia esimese kahe juhtiva kaubamärgi seas, nii nagu ettevõtte strateegia ette näeb. 

Premia Foodsi tootesegmentide ning geograafiliste turgude omavahelised seosed võtab kokku alljärgnev graafik, kus on välja 
toodud sihtriikide kaupa segmentide osakaalud kogukäibest.  Nii näiteks on näha, et 35,3% Premia Foodsi kogukäibest 
andsid 2011. aasta 12 kuuga Soome turul müüdud jahutatud kala ja kalatooted, 23,3% Baltikumis müüdud külmkaup ja 
21,1% Baltikumis müüdud jäätis. 

 
 
Premia Foodsi võtmenäitajad tegevusvaldkondade kaupa: 

Analüüsides Premia viimase kolme aasta käivet, on näha, et suurima panuse kasvu on andnud kala- ja jäätisesegmendid. 
Kalasegmendi puhul on tegemist olnud peamiselt orgaanilise kasvuga, mis on tulnud läbi tugeva müügi- ja tootearendustöö, 
mille vilju lõikas Premia esmakordselt 2011.aastal. Kalasegmendi kasumlikkust mõjutab oluliselt kalavarude ümberhindlus, 
mis aasta- aastalt on muutliku loomuga ning milles nii see segment kui Premia tervikuna sõltuvad maailmas kujunevast 
hinnatasemest.  

Jäätisesegmendi käibekasvu mõjutas 2010.aasta maikuus toimunud Venemaa jäätiseüksuse lisandumine, mis samas mõjutas 
ka brutomarginaali, kuna Venemaal on jäätisehinnad olnud ajalooliselt madalamad võrrelduna Eesti ja laiemalt ka 
Baltikumiga. Lisaks Venemaa üksuse lisandumisele on aga jäätisesegmendil läinud hästi Baltikumis, kus kasvanud on mahud 
ning ka brutomarginaalid on kõrgemal kogu segmendi keskmisest. 

Külmkaubasegment, mis on müügi- ja logistikaosas täielikult integreeritud jäätisesegmendiga, on kriisist väljumas ning 
viimase kolme keeruka aasta jooksul on olnud Premia eesmärgiks hoida selles segmendis stabiilset brutomarginaali. See on 
õnnestunud ning on näha, et ka müügimahud liiguvad selles segmendis tasapisi kriisi-eelsele tasemele. Külmkaubasegmendis 
sai enim kannatada Läti ja Horeca-turg, kuid seda on aidanud tasakaalustada Leedus toimunud külmkaupade mahtude 
kasvud ning Eesti stabiilsed tulemused. 

 

 

0.5% 10.6% 4.4% 6.1% 11.0%

10.4% 8.6% 4.3% 0.0%

35.3% 6.1% 0.1% 0.1% 0.2%

0.1% 1.4% 0.1% 0.5% 0.1% 0.0%

SEGMENT
-------------------
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Soome Eesti Läti Leedu Venemaa Muud riigid
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SEGMENTIDE OSAKAAL KOGUKÄIBEST 
SIHTTURGUDE KAUPA (2011)



AS PREMIA FOODS 2011.a. konsolideeritud majandusaasta aruanne 
 tuhandetes eurodes  

 
 

  16 

 
 

 

Kala- ja kalatoodete segment.  ▄ ▄ ▄ 

 

Kala- ja kalatoodete segmendi käive oli aasta kokkuvõttes 37 miljonit eurot mis tähendas tervelt 24%-lise käibekasvu.  
2011.aastal teenitud 7,2 miljoni eurosest lisakäibest 5,5 miljonit tuli Soome turult ning ülejäänu peamiselt Eesti turult. 

Enim ehk 61% on aastaga kasvanud külm- ja kuumsuitsu kalatoodete müük, moodustades tänasel päeval 1/3 segmendi 
kogukäibest. 

2011. aasta kokkuvõttes oli kala- ja kalatoodete segmendi brutomarginaaliks 19%, mis oli 6 protsendipunkti võrra parem 
2010.aasta keskmisest. 

Aasta kokkuvõttes teenis kalasegment brutokasumit 7,2 miljonit eurot, kasv võrreldes 2010.aastaga oli 85%.   

Kalasegmendi EBITDA äritegevusest on 2011.aastal kasvanud 2,3 miljoni euro võrra, ulatudes 3,8 miljoni euroni. 2010. 
aasta EBITDA ja ärikasum sisaldavad endas 1,6 miljoni euro ulatuses kindlustushüvitise kaudu kompenseeritud 
saamatajäänud kasumit. 

 
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 ahvenat, koha, heeringat ja räime 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 
kõrgekvaliteedilise toorkala tagamine üks võtmeteguritest edu saavutamisel. 

SEGMENDIANALÜÜS  

miljonites eurodes 2011 2010 2009 miljonites eurodes 2011 2010 2009

Müügitulu EBITDA äritegevusest

Jäätis 28,8 26,4 16,1 Jäätis 2,6 3,4 2,6

Külmutatud tooted 20,6 19,8 22,4 Külmutatud tooted -0,3 -0,6 -0,3

Kala ja kalatooted 36,9 29,8 29,3 Kala ja kalatooted 3,8 1,5 1,7

Muu 1,9 1,3 0,9

Kokku 88,3 77,3 68,7

Brutokasum EBITDA

Jäätis 10,5 10,0 6,9 Jäätis 1,5 3,4 2,6

Külmutatud tooted 4,6 4,5 4,8 Külmutatud tooted -0,3 -0,6 -0,3

Kala ja kalatooted 7,2 3,9 5,9 Kala ja kalatooted 3,3 4,1 2,1

Brutorentaablus (%) Ärikasum

Jäätis 37% 38% 43% Jäätis 0,0 1,9 1,5

Külmutatud tooted 22% 22% 22% Külmutatud tooted -0,9 -1,4 -1,1

Kala ja kalatooted 19% 13% 20% Kala ja kalatooted 2,1 3,0 1,0
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Jäätisesegment. ▄ ▄ ▄ 

 

 
 
 

        
 
 
Jäätisesegment andis Premiale 2011. aasta kokkuvõttes 28,8 miljoni eurose käibe ning  9%-lise ehk 2,4 miljoni eurose 
käibekasvu. Baltikumis oli Premia jäätisesegmendi käive 2011.aastal 19,1 miljonit eurot, kasvades aastaga 10%. 

2011.aasta jäätisesegmendi keskmiseks brutomarginaaliks kujunes 37%, mis on samal tasemel aasta varasema perioodi 
vastava näitajaga.  

2011. aasta kokkuvõttes andis see segment võrrelduna 2010.aasta tulemusega 0,5 miljonit eurot rohkem brutokasumit. 
Jäätisesegmendi 2011. aasta kokkuvõttes antud 10,5 miljoni eurone brutokasum andis segmentide seas selles arvestuses 
esikoha ning moodustas 47% kogu Premia brutokasumist.  

2011. aasta 12 kuu kokkuvõttes andis jäätisesegment 1,5 miljonit eurot EBITDAd, sealjuures Baltikumis teenis Premia 
jäätisesegmendis EBITDAks 3,5 miljonit eurot ehk 0,5 miljonit eurot rohkem kui 2010.aasta kokkuvõttes. Peamiselt 
tulenevalt Peterburi tehase kolimisega kaasnenud ühekordsetest kuludest jäi EBITDA selle segmendi osas 2010.aasta 
tulemusest väiksemaks. 

Premia jätkas 2011.aastal Baltikumi jäätiseturu liidrina ning fookuses on endiselt kaubamärkide ehitamine ja arendamine.  

Eestis on jäätiseturgu juhtimas kaubamärk Eriti Rammus ligi 13%-lise turuosaga, millele sekundeerivad Väike Tom, Vau ja 
Põhjatäht. Hästi algas ka koostöö kommivabrikuga Kalev, millega koostöös toodi turule Mesikäpa-nimeline jäätis, mis suve 
lõpuks oli Eesti turul väga tugeval 6. positsioonil. 

Lätis on juhtivateks kaubamärkideks Klasika ning Premia ning samuti algas 2011.aastal edukalt koostöö šokolaadivabrikuga 
Laima, millega koostöös toodi turule 3 uut jäätist – Laima, Serenade ja Vaverite, mis suve lõpuks saavutasid 2,5%-lise 
turuosa. 

Leedus on tunda tugevat hinnasurvet, ja seda eelkõige private labelite poolt. Mahuliselt moodustavad kaubanduskettide oma 
kaubamärkide all müüdavad jäätised Leedu turust ligi 50% ehk siis üle kahe korra rohkem kui teistel Balti turgudel. Lisaks 
sellele on Leedu turul tunda tugevat survet odavtoodete poolt, millede turuosa on hinnanguliselt 10-15%. Seega võitlevad 
tugevad ja hinnatud kaubamärgid 30-35%-lise turu eest. Premia 2011.a. taktika Leedu turul oli keskenduda korralikule 
distributsioonile ning heale nähtavusele, rõhudes vähem hinnakampaaniatele ning odavtoodetele, eesmärgiga hoida turuosa, 
mille toovad keskmise ja kõrgema hinnaklassi kaubamärgid. Premia juhtivad kaubamärgid Leedus on endiselt Klasika ja 
Premia. 
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Alljärgnevad graafikud iseloomustavad Baltikumi  jäätiseturgude jagunemist 2011.aasta aprillist septembrini. 
 

 
Allikas: AC Nielsen, juhtkonna hinnang 

 
 
     
 

Külmkaubasegment.  ▄ ▄ ▄ 

 
 
Aasta kokkuvõttes saavutas külmkaubasegment 4%-lise käibekasvu ning 20,6 miljoni eurose käibe. 

Külmkaubasegmendi brutomarginaal oli aasta kokkuvõttes 22%, mis kasvanud käibe ja odavtoodete pealetungi arvestades 
on väga hea tulemus.  

Brutokasumit teenis see segment 2011.aasta kokkuvõttes 0,1 miljonit eurot enam kui 2010.aasta vastava perioodiga ning 
jõudis 4,6 miljoni euroni.   

Külmkaubasegmendi EBITDA oli 12 kuu kokkuvõttes -0,3 miljonit eurot ning võrreldes 2010.aasta sama perioodiga toimus 
selle näitaja osas paranemine 0,3 miljoni euro võrra. 

Külmkaubasegmendis on Premia fookuses läbi Baltikumi oma kaubamärgid Maahärra, Bueno!, Vikingi külmutatud 
kalatooted, Oto ja Natali. Jätkub töö nende kaubamärkide portfellide arendamise ja laiendamisega, kus vaja, seal ka 
optimeerimisega. Pärast kriisiaega, mil oli märgata odavtoodete selget eelistamist, on taas näha huvi suurenemist nn 
mugavustoodete (ingl. k.convenient food) tarbimise vastu, samuti on aeglaselt taastumas Horeca-sektor. Premias on külmkauba 
osas suurima arengu 2011.aastal teinud Leedu turg, seda just Horeca- osas, Lätis on taastumas nii jae- kui Horeca- turg ja 
Eesti turul jätkub müük stabiilselt nii jae- kui Horeca- sektoris. 

                        
 

  

Premia 22%
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Konkurent 2
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Teised
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Teised
Teised Teised
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Private label
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SEGMENDIANALÜÜS TURGUDE LÕIKES 
 
 

 
 
12 kuu kokkuvõttes on võrreldes 2010.aastaga kasvanud kõigi Premia sihtturgude 
käibed. 
 
Soome turg on Premia jaoks käibelt suurim ning 2011.aastal tegi Premia seal suure 
käibehüppe, andes aasta kokkuvõttes 5,6 miljonit eurot lisakäivet, mis tähendab 
21%-list kasvu. Soome turul müüb Premia valdavalt jahutatud ning 
sügavkülmutatud kalatooteid ning käibekasvu andsid seal agressiivne müügi- ja 
sortimendipoliitika. 
 
Eesti, Premia tähtsuselt teisel kohal olev sihtturg, on olnud 2011.aastal samuti väga edukas. Eesti turu käive võrrelduna 
2010.aastaga kasvas 2011.aastal 17% ehk 3,6 miljoni euro võrra. Eesti turul müüb Premia jäätist, külmkaupa ning jahutaud ja 
külmutatud kalatooteid.   
 
Lätis on 2011.aastal saavutatud 7%-line käibekasv võrreldes 2010.aastaga. Lätis, sarnaselt Eestiga, on esindatud terve Premia 
portfell- jäätis, külmkaup ja kalatooted ja saavutatud 7%-line käibekasv näitab märki turu aeglasest kriisijärgsest taastumisest 
 
Leedu on 2010.aasta tulemuse ületanud 0,4 miljoni euro ehk 4% võrra. Ka Leedus on tooteportfellis esindatud kala, jäätis 
ning külmkaup, suurimad edusammud 2011.aastal tulid just külmkauba- ja kalasegmentidest, sealjuures jäätisesegment 
kannatas 2011.aasta kolmandas kvartalis kehvade ilmaolude tõttu. 
 
Venemaa on 2011.a. kokkuvõttes võrrelduna 2010.aastaga saavutanud 7,4%-lise käibekasvu ning käive ulatus 2011.aasta 
lõpuks 9,8 miljoni euroni. Venemaal möödus aasta tehase kolimise tähe all, mis tõi kaasa oodatust suuremad kulud ning 
tooteportfelli reorganiseerimise. Kuna suvi Peterburi piirkonnas oli kehvem, kui näiteks Baltikumis, tekitas see mõningase 
languse ka jäätisetarbimises selles piirkonnas, mistõttu kannatasid 3.kvartali müügid. Neljandas kvartalis oli müükides samuti 
mahajäämus võrreldes 2010.aasta sama perioodiga, mis tulenes peamiselt hinnasurvest antud turul. Premia fookuses on ka 
Peterburi turul eelkõige tugevate, keskmises ja kõrgemas hinnaklassis müüdavate kaubamärkide ehitamine pikaajalises 
plaanis. 
 
  

GEOGRAAFILISED TURUD 

Käive (milj EUR) 2011 2010 2009 11/10 10/09

Soome 31,8 26,2 24,9 +21% +5%

Eesti 25,2 21,6 22,8 +17% -5%

Läti 11,7 10,9 11,8 +7% -8%

Leedu 9,6 9,3 8,7 +4% +6%

Venemaa 9,8 9,2 0,0 +7% x

Muu 0,2 0,2 0,5 +19% -71% 32

10

12

10

25

Käive sihtturgudel
2011, milj eur
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KULUDE ANALÜÜS 
 
2011.aastal saavutatud 11,0 miljoni eurone ehk 14%-line käibekasv avaldas mõju ka tegevuskuludele. 2011.aasta kokkuvõttes 
on tegevuskulud kasvanud 3,6 miljoni euro ehk 19% võrra. Suurima osa, s.o. 3,0 miljonit eurot, tegevuskulude kasvust andis 
turundus- ja müügikulude kasv. Tegevuskulude osakaal käibest kasvas  1 protsendipunkti võrra tasemeni 25,8%, samal ajal 
kui müügikasumi rentaablus paranes aastaga 2 protsendipunkti võrra tasemeni 26%. Kokkuvõttes vähenes kulude osakaal 
käibest 1 protsendipunkti võrra.  

Marketingikulud suurenesid vaadeldaval perioodil 0,4 miljoni euro võrra, seda peamiselt tulenevalt kalatoodete müügimahu 
kasvust Soome turul. Turupositsioonide kindlustamine Baltikumi ning Vene turul tingis marketingikulude suurenemise ka 
nimetatud turgudel.  

 

 

Transpordi- ja logistikateenuste kulude kasv oli 1,7 miljonit eurot. Lisaks müügikasvust ajendatud kulude suurenemisele oli 
transpordi- ja logistikakulude kasv tingitud ka distributsiooni ja logistikateenuse ümberkorraldamisest Vene turul. 0,2 miljoni 
euro ulatuses avaldas ühekordset negatiivset mõju Soome koostööpartneri omanikuvahetusega kaasnenud ajutine 
logitikateenuse kallinemine ajavahemikul juuni kuni oktoober.  

2011.a. tegevuskuludes sisalduvad ka Venemaa äritegevuse ümberkolimisega seotud ühekordsed kulud, summas 0,4 miljonit 
eurot. Kokku moodustasid Venemaa tootmise ja logistika ümberkolimisega seotud ühekordsed kulud 2011.aastal 1,1 miljonit 
eurot. 

2010.a. muudes ärituludes sisaldub kindlustushüvitise kompensatsiooni teenimata kasumi eest summas  1,6 miljon eurot. 

  

2011 2010 muutus 2011 2010 muutus

milj eur milj eur milj eur % käibest % käibest % käibest

Käive 88,3 77,3 + 11,0 100,0% 100,0%

Müüdud kaupade kulu - 65,4 - 58,6 + 6,8 74,0% 75,8% - 1,8%

 sh ühekordsed kulud - 0,6 + 0,6 0,7% + 0,7%

materjalid tootmises ja müüdud 

kaupade kulu
- 53,9 - 48,1 + 5,7 61,0% 62,3% - 1,3%

tööjõukulud - 5,3 - 4,7 + 0,5 5,9% 6,1% - 0,2%

amortisatsioon - 1,9 - 1,7 + 0,1 2,1% 2,2% - 0,1%

muu müüdud kaupade kulu - 4,4 - 4,0 + 0,4 5,0% 5,2% - 0,2%

Tegevuskulud - 22,8 - 19,1 + 3,6 25,8% 24,8% + 1,0%

 sh ühekordsed kulud - 0,4 + 0,4 0,4% + 0,4%

tööjõukulud - 7,0 - 6,5 + 0,5 8,0% 8,4% - 0,5%

transpordi ja logistikateenused - 4,1 - 2,5 + 1,7 4,7% 3,2% + 1,5%

amortisatsioon - 2,1 - 2,3 - 0,2 2,4% 3,0% - 0,6%

marketing - 2,3 - 1,9 + 0,4 2,6% 2,5% + 0,2%

muud tegevuskulud - 7,2 - 5,9 + 1,3 8,2% 7,7% + 0,5%

Muud äritulud/-kulud 0,5 2,5 + 2,1 -0,5% -3,2% + 2,7%

 sh ühekordsed kulud - 0,1 1,6 + 1,7 0,1% -2,1% + 2,2%
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Premia bioloogilistest varadest moodustab aasta lõpu seisuga 
80% Soome ja Rootsi kalafarmides kasvatatav vikerforell. 

Nagu juuresolevalt graafikult näha, on vikerforelli võrdlushind 
langenud 2011 aasta jooksul 29%, samas kui 2010.aastal tõusis 
hind 48%. Hinnakõikumistest tulenevalt on 2011.aastal 
tekkinud kalavarude ümberhindlusest  0,5 miljoni eurone 
kahjum samas kui 2010. aastal teeniti 1,0 miljonit eurot 
kasumit. 

Bioloogiliste varade ümberhindlusest tulenev kasum/kahjum 
ei avalda mõju ettevõtte rahavoole ning ei ole seotud 
igapäevase äritegevusega. Võrreldes eelmise aastaga, on Premia 
poolt kasvatatava eluskala mass bilansipäeva seisuga 5% ehk 
98 tonni võrra suurem ning vikerforelli kõrval jätkub siia 
(Coregonus lavaretus) kui kõrgema lisandväärtusega kalaliigi 
osakaalu järk-järguline suurendamine.  

 

FINANTSSEISUND 
 
Ettevõtte maksevõime on jätkuvalt hea ja finantsrisk madal.  

 
 
Finantsriski taset hindab ettevõte finantsvõimenduse suhtarvu ning netovõla EBITDA suhte kaudu. Netovõla-EBITDA 
suhe oli 31.12.2011 seisuga 1,98 (31.12.10 oli vastav näitaja 2,54). Finantsvõimendus ehk netovõla osakaal 
kogukapitalisatsioonis oli 22% (21%) ja lühiajaliste võlakohustuste osakaal laenuportfellis 23% (20%). Lühiajalist 
maksevõimet näitav likviidsuskordaja oli 31.12.2011 seisuga 2,19 (31.12.10 oli 1,87) ja omakapitali osakaal kogu 
bilansimahust 63% (60%). Ettevõtte käibekapital oli 13,8 miljonit eurot (12,8 miljonit eurot). 
 
Rahavoog äritegevusest oli 4,9 miljonit eurot (2,3 miljonit eurot).  Raha laekumise välde on võrreldes eelmise aastaga 
paranenud 18 päeva võrra. 
 
 
BILANSIANALÜÜS 
 
Premia Foodsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2011 oli 64,1 miljonit eurot, vähenedes aastaga 4,8 miljonit eurot 
ehk 7%.  

Ettevõtte käibevarad olid 25,2 miljonit eurot ning raha ja pangakontode jääk oli 0,7 miljoni eurot. Seisuga 31.12.11 oli 
ettevõttel täiendavalt kasutamata arvelduskrediidi limiiti summas 2,1 miljonit eurot. 

Nõuded ja ettemaksed olid 7,2 miljonit eurot ja 87% nõuetest ja ettemaksetest moodustasid nõuded ostjatelt. Võrreldes 
eelmise aastaga vähenesid nõuded ja ettemaksed 28%, samal ajal kui käive kasvas vaadeldaval perioodil 14%.  

Käibevaradest 32% moodustas eluskala (bioloogilised varad) ning 36% muud varud. Eluskala varud on võrreldes eelmise 
aasta lõpu seisuga vähenenud rahalises vääringus 0,2 miljoni euro võrra, samas on eluskala biomass kasvanud 5% ehk 98 
tonni. Valmistoodangu, ostetud kaubad müügiks ja tooraine varud on kasvanud eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 7% 
ehk 0,6 miljonit eurot.  

Võlad ja ettemaksed on võrreldes 31.12.10 seisuga vähenenud 11% ehk 1,1 miljonit eurot. Kohustused kokku on vähenenud 
14% ehk 4,0 miljoni euro võrra, 23,6 miljoni euroni. Lühi- ja pikaajalised laenud moodustavad sellest 12,0 miljonit eurot. 

Premia Foodsi omakapital seisuga 31.12.2011 oli 40,5 miljonit eurot. 

 

FINANTSVÕIME SUHTARVUD  

Suhtarv valem 31.12.11 31.12.10 31.12.09

Likviidsuskordaja Käibevara / Lühiajalised kohustused 2,19 1,87 1,15

Omakapitali suhtarv Omakapital / Varad 63% 60% 44%

Finantsvõimendus Netovõlg / (Omakapital + Netovõlg) 22% 21% 40%

Netovõlg/EBITDA Netovõlg / EBITDA äritegevusest 1,98 2,54 4,65

Allikas: w w w .akvafakta.no
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INVESTEERINGUD 
 
Premia Foodsi materiaalsed ja immateriaalsed põhivara investeeringud moodustasid aasta kokkuvõttes 1,8 miljon eurot 
(2010.aastal 2,0 miljonit eurot), millest 42% ehk 0,75 miljonit eurot olid suunatud kalasegmenti. Aruandeperioodil saadi 
investeeringutele 0,4 miljoni euro ulatuses Euroopa Liidu toetusi. Netoinvesteeringute maht 2011. aastal oli 1,4 miljonit 
eurot. Investeeringutest 0,5 miljonit eurot on finantseeritud kapitalirendiga.  

Suurim investeering summas 0,3 miljonit eurot oli suunatud Rootsi kalakasvatuste automatiseerimisse, mille käigus soetati 
kalade rookimise automaatliin. Nimetatud liini eeldatav tasuvusaeg on 2 aastat. 

Finantsinvesteeringuid aruandeaastal ei teostatud (2010. aastal 3,5 miljonit eurot). 
 
 
 
PREMIA FOODSI AKTSIA 
 
Premia Foodsi aktsiad on noteeritud NASDAQ OMX Tallinna Börsi põhinimekirjas alates 5. maist 2010, ettevõte on 
emiteerinud 38,7 miljonit lihtaktsiat nimiväärtusega 0,60 eurot (kuni 13. aprillini 2011 oli nimiväärtus 10 krooni).  
 
ISIN EE3100101031   

Väärtpaberi lühinimi  PRF1T 

Market  BALTIC MAIN LIST 

Nominaal  0,60 EUR 

Emiteeritud väärtpabereid  38 682 860 

Noteeritud väärtpabereid  38 682 860 

Noteerimise kuupäev  05.05.2010 

 
Premia Foodsi aktsia hinna (EUR) ja tehingute mahtude (tk) dünaamika perioodil  05. mai 2010.a. kuni 31.detsember 2011.a. 
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Aktsionäride struktuur 
 
Premia Foods suurimad aktsionärid 31.12.2011 seisuga:  
ING Luxembourg S.A. (Esindajakonto)  ------------- 62,71% 
LHV Pensionifond L -------------------------------------- 4,18%  
OÜ Rododendron   --------------------------------------- 3,36% 
Firebird Republics Fund Ltd.  --------------------------- 3,09% 
Ambient Sound Investments OÜ   --------------------- 2,94%  
Skandinaviska Enskilda Banken Ab Clients  ---------- 1,98% 
Firebird Avrora Fund, Ltd.   ----------------------------- 1,68%  
LHV Pensionifond XL ----------------------------------- 1,34%  
OÜ Footsteps Management  ----------------------------- 1,27% 
Compensa Life Vienna Insurance Group SE  -------- 1,09%  
OÜ Freespirit  ---------------------------------------------- 0,94%  
Skandinaviska Enskilda Banken Finnish Clients ----- 0,97%  
 
 
Juhatuse ja nõukogu liikmetele ning nendega seotud isikutele/äriühingutele kuuluvad Premia Foodsi aktsiad seisuga 
31.12.2011: 

Aktsionär 
31.12.2011 

aktsiate arv 
osalus 

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

Juhatuse liige – Katre Kõvask 493 828 1,28% 

Juhatuse liige – Silver Kaur 365 141 0,94% 

Nõukogu esimees – Indrek Kasela 41 823 0,11% 

Nõukogu liige – Lauri Kustaa Äimä 125 000 0,32% 

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

Nõukogu liige – Erik Haavamäe 185 242 0,48% 

Nõukogu liige – Harvey Sawikin ei oma aktsiaid  

Nõukogu liige – Aavo Kokk ei oma aktsiaid  

Kokku juhatuse ja nõukogu liikmetele kuuluvad aktsiad  2 603 200 6,73% 

 
 
 
Aktsionäride jagunemine omandatud aktsiate arvu järgi: 

aktsiate arv aktsionäride arv % aktsionäridest aktsiaid kokku % aktsiakapitalist 

1..1 000 702 45,1% 367 556 1,0% 

1 001..10 000 749 48,1% 2 191 493 5,7% 

10 001..50 000 78 5,0% 1 564 274 4,0% 

50 001..100 000 10 0,6% 755 145 2,0% 

Üle 100 000 19 1,2% 33 785 229 87,4% 

Kokku 1 558 100,0% 38 663 697  100,0% 

 
  

Finants-
institutsioonid 

(sh. kliendi-
kontod); 73,9%

Ettevõtted; 
11,0%

Kindlustus, 
pensionifondid; 

7,4%

Eraisikud; 7,7%

Aktsionäride struktuur vastavalt investoritüübile
seisuga 31.12.2011
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Aktsia kauplemise ajalugu alates aktsiate noteerimisest 5. mail 2010. NASDAQ OMX Tallinna Börsi põhinimekirjas: 
 

 2011 2010  

Aktsiate keskmine arv kauplemisperioodil 
(tuhandetes)1 

38 664 38 664 
 

Avamishind (EUR) 0,95 0,93  

Kõrgeim aktsia hind (EUR) 1,00 1,08  

Madalaim aktsia hind (EUR) 0,60 0,78  

Keskmine aktsia hind (EUR) 0,84 0,92  

Sulgemishind aasta lõpul (EUR) 0,64 0,95  

Kaubeldud aktsiate arv (tuhandetes) 4 564 7 048  

Käive (miljonites eurodes) 3,84 6,51  

Turuväärtus (miljonites eurodes) 24,76 36,75  

Kasum aktsia kohta (EUR) -0,01 0,03  

Dividend aktsia kohta (EUR) 2 0,01 0,01  

Dividendimäär 1,6% 1,1%  

Dividend / puhaskasum -70% 30%  

Ettevõtte väärtuse käibe kordaja (EV/Sales) 3 0,4 0,6  

Hinna EBITDA kordaja (Price-to-EBITDA) 4 6,0 5,2  

Hinna kasumi kordaja (Price earnings) 5 neg 28,2  

Hinna omakapitali suhtarv (Price-to-book) 6 0,61 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 + Netovõlg aasta lõpul / Perioodi käive 
4 Turuväärtus aasta lõpul / Perioodi EBITDA 
5 Turuväärtus aasta lõpul / Perioodi kasum 
6 Turuväärtus aasta lõpul / Omakapital aasta lõpul 

Madalaim; 
0,60

Madalaim; 
0,78

Keskmine

Keskmine

Kõrgeim; 
1,00

Kõrgeim; 
1,08

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00
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2011 2010
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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.  

HÜT põhimõtete järgimine on NASDAQ OMX Tallinna Börsil noteeritud äriühingutele siduv “täidan või selgitan” 
põhimõtte alusel. NASDAQ OMX Tallinna Börsil noteeritud äriühingud on kohustatud majandusaasta aruande koosseisus 
avaldama äriühingu juhtimise aruande, mille sisuks ja eesmärgiks on kirjeldada neid HÜT põhimõtteid, mida ei ole järgitud 
ning selgitada, mis on mittejärgimise põhjused. 

Üldreeglina järgib AS Premia Foods kõiki HÜT nõudeid. Käesolevas aruandes on eraldi välja toodud need HÜT nõuded, 
mida AS Premia Foods täielikult ei järgi, ning kirjeldatud mittejärgimise põhjuseid. 

31. detsembril 2011. a lõppenud majandusaastal oli AS-i Premia Foods üheks prioriteediks äriühingu ja investorsuhete 
juhtimise kvaliteedi parandamine ja arendamine. Senisest suuremat tähelepanu pöörati ka HÜT nõuete järgimisele. AS-i 
Premia Foods juhtkonna hinnangul tehti juhtimise ja investorsuhete kvaliteedi tõstmise osas läbi märkimisväärne areng. 
Eeltoodut kinnitab ka AS-ile Premia Foods omistatud NASDAQ OMX Baltic Market Awards auhind kategoorias „Aasta 
kõige edukam investorsuhete kvaliteedi tõstja“. Oma kodulehel on NASDAQ OMX Tallinna Börs on auhinna olemust 
kirjeldanud järgnevalt - Balti börside poolt 2006. aastal ellu kutsutud Baltic Market Awards konkursi eesmärk on leida 
parimad Balti turuosalised ning tõsta börsiettevõtete teadlikkust nende poolt avaldatud teabe kvaliteedi, investorsuhete ja 
ettevõtte juhtimistavade suhtes. NASDAQ OMX Baltic Market Awards auhind on tunnustuseks heade investorsuhete ning 
rahvusvaheliste heade tavade järgimise eest nii finants- kui muus aruandluses. Ettevõtteid hinnatakse enam kui 120 
kriteeriumi järgi, võttes arvesse nii kvartaalseid kui aasta-aruandeid, ettevõtte kodulehte, börsiteateid ning analüütikute 
hinnanguid. 

 

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 juhul, kui (i) aktsiaseltsil on netovara vähem kui pool aktsiakapitalist või vähem kui seaduses 
sätestatud aktsiakapitali minimaalne suurus; (ii) börsiaktsiaseltsi aktsionäride nõudmisel, kelle aktsiad moodustavad vähemalt 
20% aktsiaseltsi 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. 
Börsiaktsiaseltside puhul kehtib nimetatud 3-nädalane etteteatamistähtaeg ka erakorralise üldkoosoleku puhul.  

Üldkoosoleku pädevuse defineerib seadus ja põhikiri.  

Üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma, kui koosolekul osaleb üle poole aktsiatega esindatud häälte koguarvust ning kui 
seaduses või põhikirjas ei ole sätestatud kõrgemat kvooruminõuet.  

Üldkoosoleku otsus loetakse vastu võetuks, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul esindatud häältest, ning kui 
seaduses või põhikirjas ei ole nõutud suuremat häälteenamust.  

AS-i Premia Foods üldkoosolekud 

31. detsembril 2011. a lõppenud majandusaastal peeti kokku kaks AS-i Premia Foods üldkoosolekut.  

Lisaks korralisele üldkoosolekule, mis toimus 31. mail 2011. a, toimus 22. märtsil 2011. a erakorraline üldkoosolek, mille 
päevakorras oli (i) audiitori valimine; (ii) põhikirja muutmine aktsiakapitali ümberarvestamiseks eurodesse ning juhtkonna ja 
võtmetöötajate optsiooniplaani rakendamiseks nõukogule antud aktsiakapitali suurendamise õiguse tingimuste muutmiseks; 
(iii)  aktsiakapitali ümberarvestamine eurodesse ja aktsiakapitali vähendamine; ning (iv) AS-i Premia Foods ühinemine 
samasse kontserni kuuluva OÜ-ga TCS Invest. 

AS-i Premia Foods erakorralisel üldkoosolekul osales 15 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 26 504 994 häält, mis 
moodustas 68,52% aktsiakapitalist. Seega oli koosolek pädev võtma vastu otsuseid koosoleku päevakorras olnud küsimustes. 
Kõikides erakorralise üldkoosoleku päevakorras olnud küsimustes võttis koosolek vastu otsused vastavalt nõukogu poolt 
tehtud ettepanekutele. Informatsioon otsuste vastuvõtmise ja sisu kohta avalikustati viivitamatult pärast koosoleku lõppu 
NASDAQ OMX Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu.  
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AS-i Premia Foods korraline üldkoosolek toimus 31. mail 2011. a ning koosoleku päevakorras oli (i) 31. detsembril 2010. a 
lõppenud majandusaasta aruande kinnitamine; (ii) kasumi jaotamise otsustamine; (iii) audiitori nimetamine 2011. a 
majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra määramine; (iv) nõukogu liikmetele tasu määramine; ning (v) nõukogu 
liikmetele antud aktsiaoptsioonide heakskiitmine.  

Korralisel üldkoosolekul osales 18 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 26 252 382 häält, mis moodustas 67,87% 
aktsiakapitalist. Seega oli korraline üldkoosolek pädev võtma vastu otsuseid korralise üldkoosoleku päevakorras olnud 
küsimustes. Kõikides korralise üldkoosoleku päevakorras olnud küsimustes võttis koosolek vastu otsused vastavalt nõukogu 
poolt tehtud ettepanekutele. Informatsioon otsuste vastuvõtmise ja sisu kohta avalikustati viivitamatult pärast koosoleku 
lõppu NASDAQ OMX Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu.  

Ülalpool nimetatud üldkoosolekud kutsuti kokku nõuetekohaselt ja õigeaegselt. Üldkoosoleku kokkukutsumise teated 
avaldati vastavalt seaduse ja NASDAQ OMX Tallinna Börsi reglemendi nõuetele ühes üleriigilise levikuga päevalehes, AS-i 
Premia Foods kodulehel ning NASDAQ OMX Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu.  

Kõik materjalid, mis sisaldasid informatsiooni üldkoosoleku päevakorras olevate küsimuste kohta, tehti kõigile aktsionäridele 
kättesaadavaks enne üldkoosoleku toimumist elektrooniliselt, samuti oli kõigile aktsionäridele antud võimalus tutvuda 
üldkoosoleku materjalidega AS-i Premia Foods asukohas.  

Üldkoosolekute kokkukutsumise teadetes selgitati aktsionäridele muuhulgas nende õigusi küsimuste esitamiseks ja täiendava 
informatsiooni saamiseks ning märgiti ära sidevahendite andmed nende õiguste teostamiseks.  

Mõlemad üldkoosolekud viidi läbi viisil, mis võimaldas kõikidel aktsionäridel koosolekutel osaleda, küsimusi esitada ja 
ettepanekuid teha. Aktsionäridele oli tagatud võimalus sõnavõttudeks.  

Juhtkonna hinnangul on AS Premia Foods 31. detsembril 2011. a lõppenud majandusaastal täitnud nõuetekohaselt kõik 
seadusest, NASDAQ OMX Tallinna Börsi reglemendist ning HÜT-ist tulenevad nõuded tagamaks, et kõikidel AS Premia 
Foods aktsionäridel oli võimalus saada üldkoosolekute pädevusse antud küsimuste kohta informatsiooni, osaleda 
üldkoosolekutel ning üldkoosolekutel hääletada. Üldkoosolekud viidi läbi kiirelt ja efektiivselt. Üldkoosolekute keeleks oli 
eesti keel. Kasumi jaotamine otsustati vastavalt HÜT punktile 1.3.4 eraldi küsimusena.  

31. detsembril 2011. a lõppenud majandusaastal ei täitnud AS Premia Foods täies ulatuses 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-i Premia Foods üldkoosolekutel ei osalenud nõukogu liikmed ega audiitor. AS-i Premia Foods 
nõukogu on laiapõhjaline ja rahvusvaheline ning peamiselt tingituna nõukogu liikmete tihedast töögraafikust ei olnud kõigil 
nõukogu liikmetel võimalik üldkoosolekutest osa võtta. Nõukogu esindajana võttis mõlemast üldkoosolekust osa nõukogu 
esimees Indrek Kasela.  

AS-i Premia Foods juhtkonna hinnangul ei kahjustanud nõukogu liikmete ning audiitori mitteosalemine üldkoosolekutel 
kuidagi AS-i Premia Foods aktsionäride huve, kuna enne koosolekut oli nõukogu esitanud üldkoosolekutele omapoolsed 
ettepanekud kõikide üldkoosolekute päevakorras olnud küsimuste kohta ning kõigile aktsionäridele oli tagatud võimalus 
saada üldkoosolekute päevakorras olnud küsimuste kohta enne koosolekute toimumist informatsiooni. Ükski aktsionär 
nimetatud õigust ei kasutanud, mis viitab muuhulgas ka sellele, et aktsionärid pidasid enne koosolekuid kättesaadavaks 
tehtud informatsiooni ja materjale piisavaks ning vajadus täiendava informatsiooni järele puudus. 

Vastavalt HÜT punktile 1.3.3 võimaldab emitent elektroonilist osalemist koosolekul eeldusel, et on olemas vastavad 
tehnilised vahendid ja see pole liiga kulukas. AS-i Premia Foods üldkoosolekutel ei olnud võimalik osaleda elektrooniliste 
kanalite vahendusel kahel peamisel põhjusel – esiteks ei ole AS Premia Foods kasutanud seaduses sätestatud võimalust viia 
üldkoosolekuid läbi muuhulgas elektrooniliselt, teiseks, puuduvad äriühingul tehnilised seadmed, mis võimaldaksid tagada 
adekvaatse isikutuvastuse, tehniliste puudusteta ülekande ning elektroonilise hääletamisvõimaluse. Ükski AS-i Premia Foods 
aktsionär ei ole tundnud huvi võimaluse kohta osaleda üldkoosolekul elektrooniliste sidevahendite kaudu. AS-i Premia 
Foods juhatus analüüsib täiendavalt nõudlust võimaldada üldkoosolekutel osalemist ka elektrooniliste sidevahendite kaudu 
ning juhul, kui juhatuse hinnangul on seesugune nõudlus olemas ning selle tehniline teostus ei too kaasa ebamõistlikke 
kulusid, kaalub juhatus tulevikus võimaluse loomist elektrooniliseks osalemiseks üldkoosolekutel. 
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Nõukogu  ▄ ▄ ▄ 

Üldised märkused 

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

Vastavalt AS-i 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-i Premia Foods nõukogusse järgmised liikmed: Indrek Kasela (alates asutamisest), Lauri Kustaa Äimä 
(alates asutamisest), Erik Haavamäe (alates asutamisest), Aavo Kokk (valiti 5. mail 2009. a), Harvey Sawikin (valiti 5. mail 
2009. a) ja Jaakko Karo (valiti 17. augustil 2009. a). Seega lõpevad praeguste nõukogu liikmete ametiajad järgmiselt: Lauri 
Kustaa Äimäl, Indrek Kaselal ja Erik Haavamäel 8. detsembril 2013. a, Aavo Kokkal ja Harvey Sawikinil 5. mail 2014. a ja 
Jaakko Karol 17. augustil 2014. a. 

Nõukogu esimees on Indrek Kasela. 

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 ja Vettel OÜ. 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. Täiendavalt on Heimon Kala Oy ja AB Premia KPC juhatuse liige ning kuulub mitmete 
Grupi äriühingute nagu AS Premia Tallinna Külmhoone, Saaremere Kala AS, Vettel OÜ ja AS Premia FFL nõukogudesse. 
Ta on AS-i Toode, OAO Pharmsynthez ja MTÜ Eesti Maleliit 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 
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.  
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31. mail 2011. a toimunud korraline üldkoosolek otsustas muuhulgas nõukogu liikmete tasustamise ning nõukogu liikmetele 
määrati tasu brutosummas 500 eurot kalendrikuus. 2011. aastal oli nõukogu liikmetele makstud brutotasude summa 17 tuhat 
eurot. Lisaks nimetatud tasule hüvitati kõikidele nõukogu liikmetele nende tööülesannete täitmisega kaasnenud tegelikud ja 
põhjendatud kulud. 

Vastavalt seadusele ja AS-i Premia Foods põhikirjale peetakse nõukogu koosolekuid nii tihti kui vajalik; siiski mitte harvem 
kui ühel korral kvartalis. Aastal 2011 toimus kokku 4 nõukogu koosolekut. Lisaks koosolekutele võttis nõukogu otsuseid 
vastu ka koosolekut kokku kutsumata, kui see osutus vajalikuks. Juhatus informeeris nõukogu regulaarselt AS Premia Foods 
tegevusest ja finantsseisust ning nõukogu andis juhatusele vajalikke suuniseid ning toetas juhatust igapäevase 
majandustegevuse korraldamisel. 

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 nõuetekohase hoolsusega. 

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

Vastavalt HÜT punktile 3.2.2 on vähemalt pooled emitendi nõukogu liikmetest sõltumatud. AS-i Premia Foods nõukogus 
on kaks sõltumatut liiget – Aavo Kokk ja Vesa Jaakko Karo, seega ei täida AS Premia Foods täies ulatuses HÜT punkti 3.2.2 
nõudeid. Nõuete täitmiseks kaalub AS-i Premia Foods juhtkond üldkoosolekule ettepaneku tegemist täiendava sõltumatu 
nõukogu liikme valimiseks.  

 

 

 

Juhatus  ▄ ▄ ▄ 

Üldised märkused 

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

AS Premia Foods juhatus 

Hetkel juhivad AS Premia Foods igapäevast äritegevust juhatuse liikmed Kuldar Leis (alates asutamisest, juhatuse esimees), 
Katre Kõvask (valiti 9. juunil 2009. a) ning Silver Kaur (valiti 9. juunil 2009. a). Juhatuse liikmete volitusi pikendati nõukogu 
21.veebruari 2012.a. otsusega. Seega lõpevad praeguste juhatuse liikmete ametiajad järgmiselt: Kuldar Leisil 8. detsembril 
2014.a, Katre Kõvaskil ja Silver Kauril 8. juunil 2015.a. 

Kuldar Leis (sündinud 1968) lõpetas Tartu Ülikooli 1993. aastal krediidi ja rahanduse erialal ja omab ka 
diplomit piimatehnoloogia erialal. Kuldar Leis on täitnud Premia Foodsi juhatuse esimehe ülesandeid 
alates selle asutamisest ning AS-is Premia Tallinna Külmhoone alates 2006. aastast. Täiendavalt osaleb ta 
AB Premia KPC ja SIA F.F.L.S juhatuse töös ning kuulub Saaremere Kala AS-i, Vettel OÜ, OOO 
Hladokombinat No 1 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 
Premia Foodsi 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 Premia 
Foodsi 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.  
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Kõik AS-i Premia Foods juhatuse liikmed on täitnud oma seadusest ja HÜT-ist tulenevad kohustused täies ulatuses. Juhatus 
on alati tegutsenud ja tegutseb äriühingule (ja selle aktsionäride) parimates huvides.  

Juhatuse töö efektiivsuse tagamiseks on vastutusvaldkonnad juhatuse liikmete vahel selgepiiriliselt ära jagatud – Kuldar Leis 
on juhatuse esimees, kes vastutab AS-i Premia Foods igapäevase juhtimise korraldamise eest, Katre Kõvask on AS-i Premia 
Foods turunduse ja tootearenduse, avalike  ning investorsuhete eest vastutav juhatuse liige kõigis Premia Foodsi sihtriikides 
ning Silver Kauri vastutusvaldkondadeks on  müügitegevuse juhtimine kõigis Premia Foodsi sihtriikides. 

Juhatus on kehtestanud sise-eeskirjad avalikustamata siseinformatsiooni konfidentsiaalsuse tagamiseks, ning järgib neid 
igapäevase äritegevuse läbiviimisel. Lisaks sellele hindab juhatus igapäevaselt äriühingu äririske ja rakendab vajalikke 
meetmeid, et vältida mis tahes 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 huvide vahel. 
Ka ei toimunud 2011. Aastal ühtegi tehingut ühegi juhatuse liikme ja temaga seotud isiku vahel, mille tegemiseks oleks olnud 
vajalik nõukogu nõusolek. 

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. 2011. aastal oli juhatuse liikmetele makstud brutotasude suurus 256 tuhat eurot. Lisaks 
sellele on kõigi juhtorganite liikmetele makstud tasud välja toodud äriühingu konsolideeritud aastaaruande Lisas 32. 

Juhatuse liikmetega on sõlmitud AS-i Premia Foods nõukogu ja üldkoosoleku poolt heaks kiidetud juhtkonna ja 
võtmetöötajate optsiooniplaani rakendamise raames optsioonilepingud, mille olulised tingimused on avalikustatud kooskõlas 
kehtivate nõuetega.  

 

Auditikomitee  ▄ ▄ ▄ 

Audiitortegevuse seaduse kohaselt peab AS-il Premia Foods kui börsiettevõttel 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.  

2011. aastal on auditikomitee tegutsenud operatiivselt ja efektiivselt ning nõustanud nii juhatust kui ka nõukogu 
raamatupidamise, audiitorkontrolli, riskijuhtimise, sisekontrolli ja -auditeerimise, järelevalve teostamise ja eelarve koostamise 
valdkondadega seonduvates küsimustes vastavalt vajadusele.  

2011. aastal oli auditikomitee liikmetele makstud brutotasude suurus 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).  
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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 reglementi. 
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Juhatuse kinnitus 
 
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 peamistest riskidest.  
 
Lehekülgedel 3 kuni 30 toodud tegevusaruanne on AS Premia Foods konsolideeritud majandusaasta aruande lahutamatu osa. 
 
Juhatus kinnitab, et nende parima teadmise kohaselt annab vastavalt kehtivatele raamatupidamise standarditele koostatud 
raamatupidamisaruanne õige ja õiglase ülevaate AS-i Premia Foods ja konsolideerimisse kaasatud ettevõtete kui terviku 
varadest, kohustustest, finantsseisundist ja kasumist või kahjumist ning tegevusaruanne annab õige ja õiglase ülevaate AS-i 
Premia Foods ja konsolideerimisse kaasatud ettevõtete kui terviku äritegevuse arengust ja tulemustest ning finantsseisundist 
ning sisaldab peamiste riskide ja kahtluste kirjeldust. 
 
 
 
 
Juhatuse esimees 

 
Kuldar Leis 

 
  9. aprill 2012 

 
Juhatuse liige 

 
Silver Kaur 

 
  9. aprill 2012 

 
Juhatuse liige 

 
Katre Kõvask 

 
  9. aprill 2012 
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Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne 

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne 
 
seisuga 31. detsember 31.12.2011 

EUR „000 
31.12.2010 
EUR „000 

Lisa 

Raha ja ekvivalendid 712 722 (Lisa 5) 

Nõuded ja ettemaksed 7 150 9 970 (Lisa 6) 

Varud 9 174 8 550 (Lisa 7) 

Bioloogilised varad 8 179 8 361 (Lisa 8) 

Müügiootel põhivara 9 10  

Käibevara kokku 25 224 27 613  

    

Edasilükkunud tulumaksuvara 435 499 (Lisa 10) 

Pikaajalised finantsinvesteeringud 89 93 (Lisa 11) 

Kinnisvarainvesteeringud 2 084 2 084 (Lisa 12) 

Materiaalne põhivara 13 271 15 087 (Lisa 13) 

Immateriaalne vara 23 015 23 568 (Lisa 14) 

Põhivara kokku 38 894 41 331  

VARAD KOKKU 64 118 68 944  

    

    

Võlakohustused 2 793 2 444 (Lisa 17) 

Faktooring 236 2 762 (Lisa 3) 

Võlad ja ettemaksed 8 465 9 559 (Lisa 18) 

Lühiajalised kohustused kokku 11 494 14 765  

    

Võlakohustused 9 170 9 486 (Lisa 17) 

Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 278 1 642 (Lisa 10) 

Sihtfinantseerimine 1 668 1 679 (Lisa 19) 

Pikaajalised kohustused kokku 12 116 12 807  

Kohustused kokku 23 610 27 572  

 
Aktsiakapital 23 210 24 723  

Ülekurss 16 026 14 513  

Omaaktsiad - 30 - 30  

Muud reservid 21 0  

Realiseerimata kursivahed 391 335  

Jaotamata kasum 890 1 831  

Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa  40 508 41 372  

Omakapital kokku 40 508 41 372 (Lisa 20) 

OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED 64 118 68 944  

Lisad lehekülgedel 36-71 on konsolideeritud raamatupidamise aruande lahutamatud osad. 
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Konsolideeritud koondkasumiaruanne  
 
31. detsembril lõppenud aasta lõikes 2011 

EUR ‘000 
2010 

EUR ‘000 
Lisa 

Müügitulu 88 290 77 278 (Lisa 21) 

Müüdud kaupade kulu - 65 362 - 58 608 (Lisa 22) 

Brutokasum  22 928 18 670  

    

Müügi- ja turustuskulud - 18 123 - 15 139 (Lisa 23) 

Üldhalduskulud - 4 660 - 3 994 (Lisa 24) 

Neto muud tulud ja kulud 485 2 510 (Lisa 27) 

Bioloogiliste varade väärtuse muutus -459 1 022 (Lisa 8) 

Ärikasum  171 3 069  

    

Finantstulu 9 95 (Lisa 28) 

Finantskulu - 878 - 1 473 (Lisa 28) 

    

Kasum / kahjum enne ettevõtte tulumaksu - 698 1 691  

    

Ettevõtte tulumaks 144 - 389 (Lisa 29) 

    

Aruandeaasta kasum / kahjum - 554 1 302  

    

Muu koondkasum    

Realiseerimata kursivahed 56 245  

Muu koondkasum 56 245  

Koondkasum / -kahjum kokku - 498 1 547  

    

Aruandeaasta kasumi / kahjumi jaotus:    

  Emaettevõtte aktsionäride osa - 554 1 288 (Lisa 30) 

  Mittekontrollivale osalusele kuuluv osa 0 14  

Aruandeaasta kasum / kahjum - 554 1 302  

    

Aruandeaasta koondkasumi / -kahjumi jaotus:    

  Emaettevõtte aktsionäride osa - 498 1 533  

  Mittekontrollivale osalusele kuuluv osa 0 14  

Koondkasum / -kahjum kokku - 498 1 547  

    

Kasum aktsia kohta    

Tava puhaskasum aktsia kohta (EUR) - 0,01 0,05 (Lisa 30) 

Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) - 0,01 0,05 (Lisa 30) 

 

Lisad lehekülgedel 36-71 on konsolideeritud raamatupidamise aruande lahutamatud osad. 
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Konsolideeritud rahavoogude aruanne  

 

 
2011 

EUR ‘000 
2010 

EUR ‘000 
Lisa 

Rahavoog äritegevusest       

Puhaskasum /-kahjum -554 1 302   

Korrigeerimine:       

Põhivara kulum 3 965 4 018 (Lisa 26) 

Kasum / kahjum põhivara müügist 73 -62 (Lisa 27) 

Muud mitterahalised muutused 302 -1 859   

Muutused nõuetes ja ettemaksetes 2 848 455 (Lisa 6) 

Muutused varudes  -624 -743 (Lisa 7) 

Muutused bioloogilistes varades 182 -2 133  (Lisa 8) 

Muutused kohustustes ja ettemaksetes -1 210 1 376 (Lisa 18 

Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks 4 38 (Lisa 19) 

Makstud ettevõtte tulumaks  -119 -138   

Rahavoog äritegevusest 4 867 2 254   

Rahavoog investeeringutest       

Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 193 206   

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine -1 347 -2 004 (Lisa 13, 14) 

Sihtfinantseerimine varade soetuseks 340 322 (Lisa 19) 

Muude finantsinvesteeringute ost ja müük -1 17   

Netorahavoog tütarettevõtete omandamisest 0 -2 988   

Sidusettevõtte omandamine 0 -13   

Antud laenud 0 -3   

Antud laenude tagasimaksed 9 10   

Saadud intressid 4 9   

Finantsinvesteeringutelt saadud tulud 0 1   

Rahavoog investeeringutest -801 -4 443   

Rahavoog finantseerimistegevusest       

Vähemusosa omandamine tütarettevõtetes -38 -478 (Lisa 20) 

Arvelduskrediidi muutus 636 -2 288 (Lisa 17) 

Laenude tagasimaksed -2 002 -14 241 (Lisa 17) 

Saadud laenud 1 608 8 432 (Lisa 17) 

Faktooringkohustuse muutus -2 526 29   

Kapitalirendi tagasimaksed -752 -868 (Lisa 15) 

Aktsiate emiteerimine 0 12 210 (Lisa 20) 

Makstud dividendid -387 0   

Makstud intressid -646 -1 127   

Rahavoog finantseerimistegevusest  -4 107 1 669   

RAHAVOOG KOKKU: -41 -520   

Raha ja raha ekvivalentide muutus       

Raha ja raha ekvivalendid aasta alguses 722 1 254   

Raha ja raha ekvivalentide muutus -41 -520   

Välisvaluuta vahetuskursi mõju  31 -12   

Raha ja raha ekvivalendid aasta lõpus 712 722 (Lisa 5) 

Lisad lehekülgedel 36-71 on konsolideeritud raamatupidamise aruande lahutamatud osad. 
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Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne 
 

tuhandetes eurodes 

 Ettevõtte aktsionäride vahel jagunev omakapital   

 Aktsia
kapital 

Ülekurss Oma  
aktsiad 

Muud 
reservid 

Reali-
seerimata 

kursi-
vahed 

Jaota-
mata 

kasum 

Kokku 
 

Mitte-
kontrolliv 

osalus 

Oma-
kapital 
kokku 

Saldo 31.12.09 1 546 25 481 -255 0 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 soetus 

0 0 225 0 0 -97 128 -258 -130 

Tehingud 
omanikega 

23 177 -10 968 225 0 0 -97 12 338 -258 12 080 

Aruandeaasta kasum 0 0 0 0 0 1 288 1 288 14 1 302 

Muu koondkasum 0 0 0 0 245 0 245 0 245 

Koondkasum 
kokku 

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

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

Aktsiate 
optsiooniprogramm 

0 0 0 21 0 0 21 0 21 

Aktsia nimiväärtuse 
vähendamine 

-1 513 1 513 0 0 0 0 0 0 0 

Dividendid 0 0 0 0 0 -387 -387 0 -387 

Tehingud 
omanikega 

-1 513 1 513 0 21 0 -387 -366 0 -366 

Aruandeaasta 
kahjum 

0 0 0 0 0 -554 -554 0 -554 

Muu koondkasum 0 0 0 0 56 0 56 0 56 

Koondkahjum 
kokku 

0 0 0 0 56 -554 -498 0 -498 

Saldo 31.12.11 23 210 16 026 -30 21 391 890 40 508 0 40 508 

 
Lisad lehekülgedel 36-71 on konsolideeritud raamatupidamise aruande lahutamatud osad. 
Täiendav informatsioon omakapitali kohta on toodud Lisas 20. 
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Lisa 1  Üldine informatsioon 
 
Premia Foods AS („emaettevõte“) ja tema tütarettevõtted (koos „Grupp“) on kala ja kalatoodete tootmisega  ja 
hulgimüügiga, jäätise tootmisega ja hulgimüügiga ning külmutatud toidukaupade hulgimüügiga tegelevad ettevõtted. Premia 
Foods AS on 23. detsembril 2008 Eesti Vabariigis aadressil Betooni 4, Tallinn, registreeritud äriühing. Premia Foods AS-i 
aktsiad on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil. Premia Foods AS suurim aktsionär on Amber Trust II S.C.A (vt. lisa 20). 
Käesolev konsolideeritud aruanne on juhatuse poolt allkirjastatud avaldamiseks 9. aprillil 2012. Vastavalt Eesti Vabariigi 
äriseadustikule kiidab majandusaasta aruande heaks emaettevõtte nõukogu ja kinnitab aktsionäride üldkoosolek. 

Lisa 2 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted 
 

Koostamise alused 

Premia Foods AS 2011. a. konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses rahvusvaheliste 
finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt (IFRS). 

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud 
bioloogilised varad,  kinnisvarainvesteeringud ning müügiootel finantsvarad, mis on kajastatud õiglases väärtuses. 

Premia Foods AS arvestus- ja konsolideeritud aruande esitusvaluutaks on euro (EUR). Kõik aruandes esitatud summad on 
ümardatud lähima tuhandeni, kui ei ole öeldud teisiti. 

Konsolideeritud aruannete koostamisel on lähtutud alltoodud arvestuspõhimõtetest, mida on järjepidevalt kohaldatud 
kõikidele aruandes märgitud perioodidele, välja arvatud juhtudel, kui on kirjeldatud teisiti. 

Vastavalt rahvusvahelistele finantsaruandluse standarditele tuleb teatud osades teha juhtkonnapoolseid raamatupidamislikke 
hinnanguid. Samuti peab Grupi raamatupidamispõhimõtete rakendamisel tegema juhtkonnapoolseid otsuseid. Valdkonnad, 
kus juhtkonna otsuse tähtsus ning keerukus on olulisema mõjuga või kus konsolideeritud aruanded sõltuvad oluliselt 
eeldustest ja hinnangutest, on kirjeldatud lisas 4. 

 

Muudatused arvestuspõhimõtetes ja esitusviisis 

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest 
tulenevalt on Premia Foods AS arvestusvaluutaks alates 1. jaanuarist 2011 euro. Muutus arvestusvaluutas on kajastatud 
edasiulatuvalt. Seisuga 1. jaanuar 2011 on emaettevõte ja Eestis asuvad tütarettevõtted teostanud raamatupidamiskontode 
saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro.  

2011. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti 
kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka 
varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi. 

Rahavoogude aruandes on tehtud mõningaid ümberklassifitseerimisi ning võrdlusandmed on vastavusse viidud uue 
esitusviisiga. Ümberklassifitseerimised ei mõjutanud võrdlusperioodi algbilanssi. 

Uute või muudetud standardite ja tõlgenduste rakendamine 

Uutel või muudetud standarditel ja tõlgendustel, mis muutusid Grupile kohustuslikuks alates 1. jaanuarist 2011, ei ole 
eeldatavasti olulist mõju Grupile. 

 

Uued või muudetud rahvusvahelised finantsaruandluse standardid ja nende tõlgendused 

 Järgnevad avaldatud, kuid aruandeperioodi suhtes veel mitte jõustunud uued ja muudetud standardid ja tõlgendused 
võetakse Grupi poolt kasutusele nende kohustuslikuks muutumisel: 

IFRS 12 “Avalikustamise nõuded osaluste kohta teistes ettevõtetes” (rakendub 1. jaanuaril 2013 või hiljem algavatele 
aruandeperioodidele; ei ole veel vastu võetud Euroopa Liidu poolt). Standard rakendub ettevõtetele, kellel on osalused 
tütarettevõttes, ühisettevõtmises, sidusettevõttes või konsolideerimata struktureeritud üksuses; see asendab IAS 28-s 
„Investeeringud sidusettevõtetesse“ praegu sisalduvad avalikustamise nõuded. IFRS 12 nõuab ettevõtetelt sellise 
informatsiooni avalikustamist, mis aitaks finantsaruande lugejatel hinnata tütar- ja sidusettevõtetes, ühisettevõtmistes ja 
konsolideerimata struktureeritud üksustes osaluste olemust ja osalustega seotud riske ja finantsmõjusid. Nende eesmärkide 
täitmiseks nõuab uus standard erinevate valdkondade kohta info avalikustamist, sh tuleb avalikustada (i) olulised otsused ja 
hinnangud, mida tehti määramaks, kas ettevõte kontrollib, ühiselt kontrollib või omab olulist mõju teise ettevõtte üle; (ii) 
rohkem infot mittekontrollivale osalusele kuuluva osa kohta Grupi tegevustes ja rahavoogudes; (iii) summeeritud 
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finantsinformatsioon tütarettevõtete kohta, milles on olulised mittekontrollivad osalused; ja (iv) detailne info osaluste kohta 
konsolideerimata struktureeritud üksustes. Grupp hindab standardi mõju finantsaruandele. 

IFRS 13 “Õiglase väärtuse mõõtmine” (rakendub 1. jaanuaril 2013 või hiljem algavatele aruandeperioodidele; ei ole veel 
vastu võetud Euroopa Liidu poolt). Standardi eesmärgiks on ühtlustamine ja keerukuse vähendamine; seetõttu sisaldab 
standard õiglase väärtuse korrigeeritud definitsiooni ning õiglase väärtuse mõõtmise aluseid ja avalikustamise nõudeid, mis 
on kasutatavad läbi erinevate IFRS standardite. Grupp hindab standardi mõju finantsaruandele. 

“Muu koondkasumiaruande kirjete esitamine” – IAS 1 muudatused (rakendub 1. juulil 2012 või hiljem algavatele 
aruandeperioodidele; ei ole veel vastu võetud Euroopa Liidu poolt). Muudatused nõuavad ettevõtetelt muus 
koondkasumiaruandes esitatud kirjete jagamist kahte rühma, sõltuvalt sellest, kas neid võib või ei tohi tulevikus ümber 
klassifitseerida kasumiaruandesse. Muudetud on IAS 1 poolt kasutatavat soovituslikku aruande nimetust, uus nimetus on 
“Kasumi- ja muu koondkasumiaruanne”. Grupi hinnangul tuleb muudetud standardi tulemusena muuta finantsaruannete 
esitusviisi, kuid see ei mõjuta tehingute ega saldode kajastamist. Ülejäänud uutel või muudetud standarditel ja tõlgendustel, 
mis veel ei kehti, ja mida Grupp ei ole rakendanud ennetähtaegselt, ei ole eeldatavasti olulist mõju Grupi finantsaruannetele. 

“Avalikustatav informatsioon –finantsvarade ülekandmised” – IFRS 7 muudatus (rakendub 1. juulil 2011 või hiljem 
algavatele aruandeperioodidele). 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 ning 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. 

 

Valuutaarvestus 

Arvestus- ja esitusvaluuta 

Gruppi kuuluvate ettevõtete finantsaruanded on koostatud selles valuutas, mis on iga üksiku ettevõtte äritegevuse põhilise 
majanduskeskkonna valuuta (arvestusvaluuta), milleks on kohalik valuuta. Emaettevõte ja Eestis registreeritud tütarettevõtete 
arvestusvaluuta on euro. Konsolideeritud aruanne on koostatud eurodes. 

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine 

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluuta (emaettevõtte ja Eestis asuvate tütarettevõtete 
arvestusvaluuta on euro (kuni 31.detsembrini 2010 Eesti kroon)). Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks 
võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga või vastava riigi keskpanga valuutakursid. 
Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja –kohustused (rahas tasutavad nõuded ja laenud), hinnatakse bilansipäeval 
ümber arvestusvaluutasse bilansipäeval kehtivate keskpanga valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud 
kursikasumid ja -kahjumid esitatakse aruandeperioodi kasumiaruandes. Mitterahalised välisvaluutas fikseeritud varad ja 
kohustused, mida mõõdetakse õiglases väärtuses (õiglase väärtuse meetodil kajastatavad kinnisvarainvesteeringud; 
bioloogilised varad; lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse, mille 
õiglane väärtus on usaldusväärselt hinnatav), hinnatakse ümber arvestusvaluutasse, võttes aluseks keskpanga valuutakursid, 
mis kehtivad õiglase väärtuse määramise päeval. Mitterahalisi välisvaluutas fikseeritud varasid ja kohustusi, mida ei kajastata 
õiglase väärtuse meetodil (nt ettemaksed, soetusmaksumuse meetodil kajastatavad varud, materiaalne ja immateriaalne 
põhivara), bilansipäeval ümber ei hinnata, vaid kajastatakse jätkuvalt tehingupäeval kehtinud keskpanga valuutakursi alusel. 

Välismaiste majandusüksuste finantsaruanded 

Kui tütarettevõtte arvestusvaluuta on emaettevõtte arvestusvaluutast erinev (näiteks Lätis tegutsevate ettevõtete puhul Läti 
latt), siis on tütarettevõtete välisvaluutas koostatud aruannete ümberarvestamisel esitusvaluutasse rakendatud järgmisi 
põhimõtteid: 

 Kõigi välismaiste tütarettevõtete varad ja kohustused on ümber arvestatud bilansipäeval kehtinud Euroopa Keskpanga 
(kuni 31. detsembrini 2010 Eesti Panga) vahetuskursiga;  

 Tütarettevõtete tulud ja kulud on ümber arvestatud aasta kaalutud keskmise vahetuskursiga (v.a juhul, kui antud 
keskmist ei saa lugeda tehingupäevadel valitsevate määrade kumulatiivse mõju mõistlikuks ümardamiseks, millisel juhul 
tulud ja kulud konverteeritakse tehingu toimumise kuupäevadel). 

Konverteerimisel tekkinud kursivahed kajastatakse muus koondkasumis ja akumuleeritakse omakapitali kirjel “Realiseerimata 
kursivahed”. Välismaal asuvate tütarettevõtete võõrandamisel kajastatakse omakapitali kirjel “Realiseerimata kursivahed” 
kajastatud summad aruandeaasta kasumina või kahjumina. 
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Konsolideerimise põhimõtted 

Tütarettevõtted 

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse emaettevõtte kontrolli all 
olevaks, kui emaettevõte omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on 
muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtte tegevus- ja finantspoliitikat. Tütarettevõtteid konsolideeritakse alates selle 
omandamise kuupäevast (kontrolli omandamise hetkest) kuni müügikuupäevani (kontrolli kaotamise hetkeni). 

Grupp kasutab äriühenduste kajastamisel omandamismeetodit. Tütarettevõtte ostmisel üleantud tasu koosneb üleantud 
varade, omandaja poolt võetud kohustuste ja Grupi poolt emiteeritud omakapitaliinstrumentide õiglastest väärtustest. 
Üleantud tasu sisaldab ka tingimusliku tasu kokkuleppest tuleneva vara või kohustuse õiglast väärtust. Omandamisega seotud 
kulutused kajastatakse kuluna. Omandatud eristatavad varad ja kohustused ning tingimuslikud kohustused võetakse 
omandamiskuupäeval arvele nende õiglastes väärtustes. Iga äriühenduse puhul teeb Grupp valiku, kas kajastada 
mittekontrolliv osalus omandatavas ettevõttes õiglases väärtuses või mittekontrolliva osaluse proportsionaalses osas 
omandatavast eristatavast netovarast.  

Kui üleantud tasu, omandatavas ettevõttes oleva mittekontrolliva osaluse ja omandajale eelnevalt omandatavas ettevõttes 
kuulunud omakapitaliosaluse õiglase väärtuse (omandamise kuupäeva seisuga) summa ületab Grupi osalust omandatud 
eristatavates varades ja ülevõetud kohustustes, kajastatakse vahe firmaväärtusena. Kui eelnimetatud summa on soodusostude 
puhul väiksem kui omandatud tütarettevõtte netovarade õiglane väärtus, kajastatakse vahe koheselt koondkasumiaruandes. 

Konsolideeritud aruandes on rida-realt konsolideeritud kõigi emaettevõtte kontrolli all olevate tütarettevõtete finantsnäitajad. 
Ema- ja tütarettevõtete vaheliste tehingute tulemusena tekkinud nõuded, kohustused, tulud, kulud ning realiseerumata 
kasumid ja kahjumid on konsolideeritud aastaaruandest elimineeritud. Vajadusel on tütarettevõtete 
raamatupidamispõhimõtted muudetud vastavaks Grupi arvestuspõhimõtetele. 

Sidusettevõtted 

Sidusettevõte on ettevõte, mille üle Grupp omab olulist mõju, kuid mida ta ei kontrolli. Üldjuhul eeldatakse olulise mõju 
olemasolu juhul, kui Grupp omab ettevõtteast 20% - 50% hääleõiguslikest aktsiatest või osadest. 

Investeeringud sidusettevõtetesse on konsolideeritud finantsaruannetes kajastatud kapitaliosaluse meetodil; selle kohaselt on 
alginvesteeringut korrigeeritud investori osalusega sidusettevõtte koondkasumiaruandest ning laekunud dividendidega. 

Omavahelistes tehingutes tekkinud realiseerumata kasumid elimineeritakse vastavalt investori osaluse suurusele. 
Realiseerimata kahjumid elimineeritakse samuti, välja arvatud juhul, kui kahjumi põhjuseks on vara väärtuse langus. 

Juhul kui investori osalus kapitaliosaluse meetodil kajastatava sidusettevõtte kahjumis on võrdne või ületab sidusettevõtte 
bilansilist jääkväärtust, vähendatakse investeeringu bilansilist jääkväärtust nullini ning edasisi kahjumeid kajastatakse 
bilansiväliselt. Vajadusel on sidusettevõtete raamatupidamispõhimõtted muudetud vastavaks Grupi arvestuspõhimõtetele. 

Informatsioon emaettevõtte põhiaruannete kohta 

Vastavalt Eesti Raamatupidamise Seadusele tuleb konsolideeritud aastaaruande lisades avaldada konsolideeriva üksuse 
(emaettevõtte) konsolideerimata põhiaruanded. Emaettevõtte põhiaruanded, mis on avalikustatud lisas 34 on koostatud 
kasutades samu arvestusmeetodeid ja hindamisaluseid, mida on kasutatud konsolideeritud aruande koostamisel. 
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse on konsolideerimata põhiaruannetes kajastatud soetusmaksumuse meetodil. 
Vastavalt soetusmaksumuse meetodile kajastatakse investeering algselt soetusmaksumuses ehk omandamisel makstud tasu 
õiglases väärtuses ning hiljem korrigeeritakse vajadusel väärtuse langusest tulenevate allahindlustega. 

Segmendiaruandlus 

Raporteeritavad ärisegmendid on identifitseeritud lähtuvalt sisemisest kõrgemale äriotsustajale regulaarselt esitatavast 
aruandlusest. Grupi kõrgemaks äriotsustajaks, kes vastutab ressursside jaotamise eest ja hindab ärisegmentide tulemust, on 
emaettevõtte nõukogu, kes teeb strateegilisi otsuseid. 

Raha ja raha ekvivalendid 

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse finantsseisundi aruandes ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, 
arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit) ning kuni 3-kuulisi deposiite. Arvelduskrediiti kajastatakse finantsseisundi 
aruandes lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.  
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Finantsvarad 

Grupi finantsvarad liigituvad järgmistesse kategooriatesse: laenud ja nõuded ning müügiootel finantsvarad. Klassifitseerimine 
sõltub finantsvarade omandamise eesmärgist. Juhtkond määrab finantsvarade liigituse nende esmasel kajastamisel. 

(a) Laenud ja nõuded võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud tasu 
õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvaraga otseselt seotud tehingukulutusi. Pärast esmast arvele 
võtmist kajastab Grupp laenusid ja nõudeid korrigeeritud soetusmaksumuses (miinus võimalikud väärtuse langusest 
tulenevad allahindlused), arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, kasutades sisemise intressimäära meetodit. 
Laenud ja nõuded on fikseeritud või kindlaksmääratavate maksetega finantsvarad, mis ei ole tuletisinstrumendid ja mis ei ole 
noteeritud aktiivsel turul. Laenud ja nõuded kajastatakse käibevaradena, välja arvatud juhul, kui nende tasumise tähtaeg on 
hiljem kui 12 kuu jooksul pärast bilansikuupäeva. Selliseid varasid kajastatakse põhivarana.  

(b) Müügiootel finantsvarad on tuletisinstrumentideks mitteolevad finantsvarad, mis on määratletud müügiootel olevateks 
või ei ole klassifitseeritud teistesse kategooriatesse. Müügiootel finantsvarasid kajastatakse pikaajaliste 
finantsinvesteeringutena, välja arvatud juhul, kui finantsvara aegub või Grupp kavatseb selle müüa 12 kuu jooksul 
aruandeperioodi lõpust. Müügiootel finantsvarad võetakse algselt arvele õiglases väärtuses, millele liidetakse tehingukulud.  
Müügiootel finantsvarasid kajastatakse peale esmast arvelevõtmist õiglases väärtuses, kasum/kahjum müügiootel 
finantsvarade õiglase väärtuse muutusest kajastatakse muus koondkasumis. Juhul kui finantsvara õiglast väärtust ei ole 
võimalik usaldusväärselt hinnata, siis kajastatakse soetusmaksumuses miinus võimalikud allahindlused väärtuse langusest. 

Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb vara väärtuse võimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist.  

Vara väärtuse langusest tingitud allahindlus  tehakse juhul, kui on objektiivseid tõendusmaterjale selle kohta, et Grupp ei 
suuda välja nõuda kõiki saadaolevaid summasid vastavalt nõuete algsetele tingimustele. Sellisteks olukordadeks võivad olla 
võlgniku olulised finantsraskused, pankrot või oma kohustuste mittetäitmine Grupi ees. Allahindluse summa on bilansilise 
väärtuse ja nõudest tulevikus oodatavate rahavoogude nüüdisväärtuse vahel, diskonteerituna nõude esialgse sisemise 
intressimääraga. 

Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse finantsvarad alla järgnevalt: 

(a) Korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad (näiteks nõuded) hinnatakse alla finantsvarast eeldatavasti 
tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni (diskonteerituna antud finantsvara esmasel kajastamisel fikseeritud sisemise 
intressimääraga); 

(b) Soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad (aktsiad ja muud omakapitali instrumendid, mille õiglane väärtus ei ole 
usaldusväärselt hinnatav) hinnatakse alla finantsvarast eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtusele 
(diskonteerituna turu keskmise tulususemääraga sarnaste finantsvarade suhtes); 

(c) Õiglase väärtuses kajastatavad finantsvarad hinnatakse alla nende õiglasele väärtusele.  

 Väärtuse langusest tulenevaid allahindlusi kajastatakse kasumiaruandes kuluna. Finantsvarade puhul, mida kajastatakse 
õiglases väärtuses muutustega läbi muu koondkasumi, kantakse väärtuse languse tunnuste esinemisel seni omakapitalis 
kajastatud negatiivne ümberhindluse reserv ümber kasumiaruandesse. 

Väärtuse languse tühistamised: 

(a) Juhul, kui eelnevalt alla hinnatud korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavate finantsvarade väärtus järgnevatel 
perioodidel taas tõuseb, tühistatakse varasem allahindlus kuni summani, mis on madalam (1) finantsvarast eeldatavasti 
tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtusest ja (2) bilansilisest jääkväärtusest korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil juhul, 
kui allahindlust ei oleks eelnevalt toimunud. Allahindluste tühistamisi kajastatakse kasumiaruandes.  

(b) Nende finantsvarade puhul, mida kajastatakse soetusmaksumuses, kuna nende õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt 
määratav, allahindlusi ei tühistata.  

(c) Õiglases väärtuses väärtuse muutustega läbi koondkasumi kajastatavate finantsvarade allahindluse tühistamisel lähtutakse 
järgnevast: aktsiate ja muude omakapitaliinstrumentide allahindluse tühistamisel kajastatakse väärtuse suurenemine 
omakapitali ümberhindluse reservis.  

Finantsvara eemaldatakse finantsseisundi aruandest siis, kui ettevõte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele 
või kui ta annab varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest üle kolmandale 
osapoolele. 

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt tehingupäeval (s.t päeval, mil Grupp võtab endale kohustuse (näiteks 
sõlmib lepingu) teatud finantsvara ostuks või müügiks) 

  



AS PREMIA FOODS 2011.a. konsolideeritud majandusaasta aruanne 
 tuhandetes eurodes  

 
 

  40 

Faktooring 

Faktooring on nõuete üleandmine (müük), kus sõltuvalt faktooringlepingu tingimustest on ostjal õigus teatud aja jooksul 
nõue müüjale tagasi müüa (regressiõigusega faktooring) või tagasimüügi õigus puudub ning kõik nõudega seotud riskid ja 
tulud lähevad sisuliselt üle müüjalt ostjale (regressiõiguseta faktooring). 

Juhul, kui nõude müüjal säilib nõude tagasiostukohustus, kajastatakse tehingut kui finantseerimistehingut (st. nõude tagatisel 
võetud laenu), mitte kui müüki. Nõuet ei loeta faktooringu tagajärjel müüduks, vaid see kajastatakse bilansis seni, kuni nõue 
on laekunud või regressiõigus aegunud. Faktooringtehingust tekkinud faktooringkohustust kajastatakse analoogiliselt 
muudele laenukohustustele. 

Juhul, kui tagasiostukohustust ei ole ning kontroll nõude ja temaga seotud riskide ja tulude üle läheb üle ostjale, kajastatakse 
tehingut nõude müügina. Kulu nõuete müügist kajastatakse kas finantskuluna (analoogiliselt intressikulule) või nõuete 
allahindluse kuluna, sõltuvalt sellest, kas faktooringtehing tehti rahavoogude juhtimise või krediidiriski maandamise 
eesmärgil. 

Varud 

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, otsestest ja kaudsetest 
tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. 

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja 
varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude 
tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjalide maksumus, 
lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka osa tootmise püsi- ja muutuv 
üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon ja halduskulu, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad). 

Varude kuluks kandmisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit. Varud hinnatakse finantsseisundi 
aruandes lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Neto realiseerimisväärtus on 
varude eeldatav müügihind normaalse äritegevuse käigus, millest on maha arvatud varude realiseerimisega seotud 
hinnangulised kulutused. 

Kinnisvarainvesteeringud 

Kinnisvarainvesteeringuna kajastatakse kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida Grupp hoiab (kas omanikuna või kapitalirendi 
tingimustel rendituna) renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. 
Kinnisvarainvesteering võetakse finantsseisundi aruandes algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega 
otseselt seonduvaid tehingutasusid (s.o notaritasud, riigilõivud, nõustajatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma milleta ei 
oleks ostutehing tõenäoliselt aset leidnud). Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid õiglases väärtuses, mis baseerub iga-
aastasel sõltumatu hindaja poolt määratud turuhinnal, tuginedes hiljuti toimunud tehingute hindadele sarnaste objektide osas 
(korrigeerides hinnangut erinevuste suhtes) või kasutades diskonteeritud rahavoogude meetodit. Õiglase väärtuse muutused 
kajastatakse koondkasumiaruandes kirjel “Muud tulud ja muud kulud”. Õiglase väärtuse meetodil kajastatavatelt 
kinnisvarainvesteeringutelt ei arvestata amortisatsiooni. 

Kinnisvarainvesteeringuobjekte, mille õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, kajastatakse 
soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud allahindlused väärtuse langusest. 

Kinnisvarainvesteeringu kajastamine finantsseisundi aruandes lõpetatakse objekti võõrandamise või kasutusest eemaldamise 
korral, kui varast ei teki eeldatavasti tulevast majanduslikku kasu. Kinnisvarainvesteeringu kajastamise lõpetamisest tekkinud 
kasum või kahjum kajastatakse lõpetamise perioodi koondkasumiaruandes muude tulude või muude kulude real. 

Kui kinnisvaraobjekti kasutamise eesmärk muutub, klassifitseeritakse vara finantsseisundi aruandes ümber. Alates muutuse 
toimumise kuupäevast rakendatakse objekti suhtes selle vararühma arvestuspõhimõtteid, kuhu objekt on üle kantud. 

Materiaalne põhivara 

Materiaalseks põhivaraks loetakse Grupi enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta.  

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud 
mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja 
–asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse finantsseisundi aruandes tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud 
akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara 
arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.  

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et Grupp saab 
varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid 
hooldus- ja remondikulusid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil. 
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Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, 
sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse 
ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa.  

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, 
võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse vastavalt nende kasulikule 
elueale eraldi amortisatsiooninormid. 

Materiaalse põhivara objektidele on määratud järgmised kasulikud eluead: 

Ehitised 5-50 aastat 

Masinad ja seadmed 2-20 aastat 

Sõidukid 4-13 aastat 

Inventar, sisseseade ja tööriistad  

Sisseseade ja tööriistad 2-12 aastat 

Infotehnoloogia seadmed ja tarkvara 3-5 aastat 

Inventar 5 aastat 

Piiramata kasutuseaga objekte (maa) ei amortiseerita. 

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning 
lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või 
ümberklassifitseerimisel “müügiootel põhivaraks”. Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, 
amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust. 

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara õiglane väärtus (miinus müügikulutused) või 
vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende 
kaetavale väärtusele.  

Laenukasutuse kulutused (intressid), mis on seotud materiaalse põhivara ehitusega, kapitaliseeritakse antud objekti 
soetusmaksumuses perioodi jooksul, mis on vajalik vara otstarbekohasesse kasutusvalmidusse viimiseks.  

Materiaalse põhivara kajastamine lõpetatakse vara võõrandamise korral või olukorras, kus vara kasutamisest või müügist ei 
eeldata enam majanduslikku kasu. Kasum või kahjum, mis on tekkinud materiaalse põhivara kajastamise lõpetamisest, 
kajastatakse kasumiaruandes muude tulude või muude kulude real. 

Materiaalse põhivara objektid, mis väga tõenäoliselt müüakse lähema 12 kuu jooksul, klassifitseeritakse ümber müügiootel 
põhivaraks.  

Immateriaalne vara 

Immateriaalset vara (kliendilepingud, kaubamärgid, load, liitumistasud, patendid, litsentsid, tarkvara) kajastatakse 
finantsseisundi aruandes siis, kui vara on Grupi poolt kontrollitav, tema kasutamisest saadakse tulevikus majanduslikku kasu 
ning vara soetusmaksumus on usaldusväärselt mõõdetav. Omandatud immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema 
soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Arvele võtmise järel kajastatakse 
immateriaalset vara selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest 
tulenevad allahindlused. Firmaväärtust kajastatakse tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud võimalikud väärtuse 
langusest tulenevad allahindlused. 

Immateriaalne põhivara jagatakse määratud kasuliku elueaga varaks ja määramata kasuliku elueaga varaks.  

Määramata pikkusega kasuliku elueaga immateriaalset vara (firmaväärtus) ei amortiseerita, kuid selle väärtuse kontrollimiseks 
viiakse kord aastas (või sagedamini, kui mõni sündmus või asjaolude muutus viitab, et firmaväärtuse väärtus võib olla 
langenud) läbi väärtuse test ning juhul kui nende kaetav väärtus osutub väiksemaks bilansilisest jääkmaksumusest, hinnatakse 
vara alla kaetava väärtuseni.  

Määratud kasuliku elueaga immateriaalset vara amortiseeritakse lineaarsel meetodil, lähtudes vara eeldatavast kasulikust 
elueast. Igal bilansipäeval hinnatakse vara amortisatsiooniperioodide ning -meetodi põhjendatust. Immateriaalse põhivara 
objektidele on määratud järgmised kasulikud eluead: 

Kliendilepingud 5 aastat 
Kaubamärgid 20 - 25 aastat 
Load ja liitumistasud 3 - 50 aastat  
Tarkvara litsentsid 5 aastat 

 



AS PREMIA FOODS 2011.a. konsolideeritud majandusaasta aruanne 
 tuhandetes eurodes  

 
 

  42 

Kliendilepingute ja kaubamärkide kasulikud eluead on määratud, tuginedes juhtkonna hinnangule nende varade poolt raha 
genereerimise perioodi eeldatava pikkuse kohta. Lubade (kalakasvatus ja – tapmisload) ja liitumistasude ning tarkvara 
litsentside kasuliku tööea  puhul on aluseks võetud varade kasutusõiguse kestvus.  

Määratud elueaga varade puhul hinnatakse vara väärtuse langust, kui on ilmnenud asjaolusid, mis viitavad võimalikule 
väärtuse langusele. 

Müügiootel põhivara 

Müügiootel põhivaraks loetakse materiaalset või immateriaalset põhivara, mis väga tõenäoliselt müüakse lähema 12 kuu 
jooksul ning mille puhul juhtkond on alustanud aktiivset müügitegevust ning varaobjekte pakutakse müügiks realistliku hinna 
eest võrreldes nende õiglase väärtusega. 

Müügiootel põhivara kajastatakse bilansis käibevarana ning selle amortiseerimine lõpetatakse ümberklassifitseerimise hetkel. 
Lähtudes sellest, kumb on väiksem, kajastatakse müügiootel põhivara kas bilansilises jääkmaksumuses või õiglases väärtuses, 
millest on maha arvatud müügikulutused. 

Varade väärtuse langus 

Määramata kasuliku elueaga immateriaalsete põhivarade (s.h firmaväärtus) puhul kontrollitakse kord aastas vara väärtuse 
langust, võrreldes vara bilansilist maksumust kaetava väärtusega. Piiramata kasutuseaga materiaalse põhivara (maa) ning 
amortiseeritavate varade puhul hinnatakse vara väärtuse võimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist. Selliste asjaolude 
esinemise korral hinnatakse vara kaetavat väärtust ning võrreldakse seda bilansilise maksumusega.  

Vara väärtuse languse hindamise eesmärgil hinnatakse kaetavat väärtust kas üksiku varaobjekti või väikseima võimaliku 
varade grupi kohta, mille jaoks on võimalik rahavoogusid eristada (cash generating unit). Väärtuse test firmaväärtuse suhtes 
viiakse alati läbi koos raha genereeriva üksusega, mille juurde firmaväärtus kuulub. Vara kaetav väärtus on vara õiglane 
väärtus, millest on maha lahutatud müügikulutused, või selle kasutusväärtus, vastavalt sellele, kumb on kõrgem. Väärtuse 
langusest tekkinud kahjum kajastatakse summas, mille võrra vara bilansiline maksumus ületab selle kaetava väärtuse. Varade 
allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna.  

Kord alla hinnatud varade puhul hinnatakse igal järgmisel bilansikuupäeval, kas võib olla tõenäoline, et vara kaetav väärtus 
on vahepeal tõusnud (v.a firmaväärtus, mille allahindlusi ei tühistata). Kui väärtuse testi tulemusena selgub, et vara või varade 
grupi (raha genereeriva üksuse) kaetav väärtus on tõusnud üle bilansilise jääkmaksumuse, tühistatakse varasem allahindlus ja 
suurendatakse vara bilansilist jääkmaksumust kuni summani, mis oleks kujunenud, arvestades vahepealsetel aastatel 
normaalset amortisatsiooni. Allahindluse tühistamist kajastatakse aruandeaasta kasumiaruandes põhivara allahindluse kulu 
vähendamisena. 

Bioloogilised varad 

Bioloogilist vara kajastatakse finantsseisundi aruandes, kui vara on Grupi poolt kontrollitav; on tõenäoline, et Grupp saab 
vara kasutamisest tulevikus majanduslikku kasu; ning vara õiglane väärtus või soetusmaksumus on usaldusväärselt hinnatav. 

Bioloogilised varad kajastatakse finantsseisundi aruandes käibevara rühmas eraldi kirjel „Bioloogilised varad“.  

Bioloogilisteks varadeks on kalavarud, mille hulka kuuluvad järgmised kalaliigid:  

 vikerforell (Oncorhynchus mykiss) 

 siig (Coregonus lavaretus)  

 alpi hõrnas (Salvelinus alpinus) 

Grupp kasvatab oma Soomes ja Rootsis asuvates kalakasvatustes peamiselt vikerforelli, mis moodustab kasvatatavast 
aastasest kogumahust 80%. Grupp lähtub vikerforelli kalavarude hindamisel Norra vikerforelli ekspordi statistikast / Allikas: 
http://www.akvafakta.no /. Siia kalavarude hindamisel võetakse aluseks Soome Kalakasvatajate Liidu igakuine turuhinna 
uuring ning  alpi hõrna kalavarude hindamisel lähtutakse Grupi (Heimon Kala Oy)  müügitehingutes kasutatud hiliseimast 
turuhinnast. 

Bioloogilised varad on rühmitatud nende valmidusastme järgi, mis on olulised turuhindade kujunemisel. 

  

http://www.akvafakta.no/
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Arvestuspõhimõtted igale bioloogiliste varade klassile on määratud alljärgnevalt:  

 Kalamaimud (viljastatud kalamari kuni 250 g kalamaimud) 

Kajastatakse õiglase väärtuses. Õiglase väärtuse määramisel on aluseks võetud kalamaimude biomassi maht ja kaalutud 
keskmine turuhind bilansipäeval. 

 Noorkalad (250 g kalamaimud kuni püügikõlblikud kalad) 

Noorkalade õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kuna puudub aktiivne turg, ja neid kajastatakse 
finantsseisundi aruandes soetusmaksumuses. Kulud, mis on otseselt seotud noorkalade püügikõlblikuks kasvatamiseks, 
kapitaliseeritakse soetusmaksumuses. 

Igal bilansipäeval võrreldakse soetusmaksumust noorkalade netorealiseerimisväärtusega, milleks on püügikõlblike kalade 
hinnanguline õiglane väärtus noorkalade püügikõlbulikuks saamise ajal miinus hinnangulised kulutused püügikõlblikuks 
kasvatamiseks ja müügiks. Juhul, kui on tõenäoline, et tulevasest müügist laekuvad rahavood katavad nii 
soetusmaksumuse kui ka sellele hiljem lisanduvad kasvatuse ja müügiga seonduvad kulutused, kajastatakse noorkalad 
soetusmaksumuses. Vastasel korral hinnatakse noorkalad alla nende hinnangulise netorealiseerimisväärtuseni. 
Allahindlus kajastatakse aruandeperioodi kuluna. 

 Püügikõlbulikud kalad (klassifitseerimine noorkaladest püügikõlbulikeks kaladest toimub vastavalt kaalule, mis sõltub 

kalaliigist) 

Kajastatakse nii esmasel arvelevõtmisel (soetamisel või ümberklassifitseerimisel noorkaladest) kui ka järgnevatel 
bilansipäevadel nende õiglases väärtuses, millest on maha arvatud hinnangulised müügikulutused. Õiglase väärtuse 
hindamisel on aluseks võetud püügikõlbulike kalade hinnanguline biomassi maht, mida on vähendatud realiseerimisel 
tekkiva kaalukao võrra, ja kaalutud keskmine turuhind bilansipäeval ehk kõige hilisem sõltumatute osapoolte 
analoogsete varade turuhind, mida korrigeeritakse eksisteerivate erinevuste mõjuga, eeldades, et tehingupäeva ja 
bilansipäeva vahel ei ole toimunud olulisi muutusi majanduskeskkonnas. Piirkondades, kus ei eksisteeri välisturuhinda, 
põhineb hinnang siseturu hindadel. Hindade määramisel lähtutakse kvaliteediklassist (kõrgem või tavaline).  

Müügikulutusteks loetakse tasusid vahendajatele, riigilõivusid ja mittetagastatavaid maksusid. Müügikulutuste hulka ei loeta 
vara turustamisel tekkivaid transpordi- ja muid kulutusi, kuid sellised kulutused võetakse arvesse õiglase väärtuse hindamisel. 

Kulud, mis on otseselt seotud noorkalade püügikõlblikuks kasvatamiseks, kapitaliseeritakse soetusmaksumuses. 
Soetusmaksumust korrigeeritakse  bilansipäeval vastavalt õiglase väärtuse hinnangu muutusele. 

Bioloogilise vara õiglase väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse koondkasumiaruandes eraldi kirjel 
„Kasum/kahjum bioloogiliste varade väärtuse kasvust/langusest”.  Bioloogilisest varast saadav toodang võetakse arvele selle 
õiglases väärtuses miinus hinnangulised müügikulutused. 

Kapitali- ja kasutusrent 

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle 
rentnikule. Kõik muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. 

Grupp kui rentnik 

Kapitalirendi tingimustel omandatud varad kajastatakse finantsseisundi aruandes vara õiglases väärtuses või rendimaksete 
miinimumsumma nüüdisväärtuses, vastavalt sellele, kumb on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) 
ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal 
ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt muu 
põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendiperiood (kui vara omanduse 
üleminek ei ole piisavalt kindel), vastavalt sellele, kumb on lühem. 

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt koondkasumiaruandes kuluna. Rendilepingute sõlmimisel 
rendileandjale makstavaid tasusid käsitletakse osana renditehingust ning need tasud kajastatakse rendi ettemaksuna 
finantsseisundi aruandes ning rendikuluna lineaarselt rendiperioodi jooksul. 

Grupp kui rendileandja 

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse finantsseisundi aruandes tavakorras, analoogselt teiste 
konsolideeritud finantsseisundi aruandes kajastatud varadega. Väljarenditava vara amortiseerimisel lähtutakse Grupis sama 
tüüpi varade suhtes rakendatavatest amortiseerimispõhimõtetest. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul 
lineaarselt tuluna. 

Finantskohustused 

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, muud lühi- ja pikaajalised kohustused, saadud laenud) võetakse algselt arvele 
nende õiglases väärtuses, millest on maha arvestatud tehingukulud. Edaspidi kajastatakse finantskohustusi korrigeeritud 
soetusmaksumuses, kasutades sisemise intressimäära meetodit. 
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Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu 
lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse finantsseisundi aruandes tasumisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste 
korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha 
arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu sisemise intressimäära meetodil. 

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg saabub vähem kui 12 kuu jooksul pärast bilansikuupäeva 
või kui Grupil pole tingimusteta õigust kohustuse tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. 
Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast 
bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, 
mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingutes sätestatud tingimuste rikkumise tõttu. 

Laenukasutuse kulutused (intressid), mis on seotud varade ehitusega, kapitaliseeritakse perioodi jooksul, mis on vajalik vara 
otstarbekohasesse kasutusvalmidusse viimiseks. Muid laenukasutuse kulutusi kajastatakse tekkeperioodil kuludena. 

Eraldised ja tingimuslikud kohustused 

Eraldised kajastatakse finantsseisundi aruandes siis, kui Grupil on enne bilansipäeva toimunud sündmusest tulenev 
eksisteeriv kohustus (seaduslik või lepinguline); on tõenäoline, et kohustuse täitmine nõuab majanduslikke hüvesid 
moodustavatest ressurssidest loobumist; kuid kohustuse lõplik summa või tasumistähtaeg pole täpselt teada. 

Eraldiste kajastamisel finantsseisundi aruandes lähtutakse juhtkonna hinnangust eraldise täitmiseks tõenäoliselt vajamineva 
summa ning eraldise realiseerumise aja kohta. Eraldis kajastatakse finantsseisundi aruandes summas, mis on juhtkonna 
hinnangu kohaselt bilansipäeva seisuga vajalik eraldisega seotud kohustuse rahuldamiseks või üleandmiseks kolmandale 
osapoolele. Eraldised kajastatakse diskonteeritud väärtuses (eraldisega seotud väljamaksete nüüdisväärtuse summas), välja 
arvatud juhul, kui diskonteerimise mõju on ebaoluline. Eraldisega seotud kulu kajastatakse perioodi koondkasumiaruandes.  

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. 

Ettevõtte tulumaks ja edasilükkunud tulumaks 

Tulumaksuvarad ja -kohustused ning tulumaksukulud ja –tulud hõlmavad realiseerunud (tasumisele kuuluvat) ja 
edasilükkunud tulumaksu. Tasumisele kuuluv tulumaks esitatakse lühiajalise varana või kohustusena ning edasilükkunud 
tulumaks pikaajalise varana või kohustusena. 

Grupi Eesti ettevõtted 

Vastavalt kohaldatavatele Eesti Vabariigi seadustele ei maksa Eesti ettevõtted kasumilt tulumaksu. Kasumilt makstava 
tulumaksu asemel maksavad Eesti ettevõtted tulumaksu jaotamata kasumist väljamakstavatelt dividendidelt, erisoodustustelt, 
kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. 
Kehtiv maksumäär on 21/79 väljamakstud netodividendidest. Kuna tulumaksu tasutakse dividendidelt, mitte kasumilt, ei teki 
ajutisi erinevusi maksustamisväärtuste ning varade ja kohustuste bilansilise jääkväärtuse vahel, mis võiksid põhjustada 
edasilükkunud tulumaksuvarasid ja -kohustusi. 

Dividendidelt makstav ettevõtte tulumaks kajastatakse koondkasumiaruandes tulumaksukuluna ning finantsseisundi aruandes 
kohustusena dividendide väljakuulutamise hetkel, sõltumata perioodist, mille eest dividendid välja kuulutatakse või millal 
dividendid tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. 
kuupäeval. 

Grupi välismaised ettevõtted 

Lätis, Leedus, Rootsis, Soomes ja Venemaal on ettevõtte kasum tulumaksuga maksustatav. Maksustatava tulu tuvastamiseks 
korrigeeritakse maksude-eelset kasumit kohalike tulumaksuseaduste poolt ajutiselt või püsivalt lubatud tulu- ja 
kulutäiendustega. 

Välismaiste tütarettevõtete puhul kajastatakse edasilükkunud tulumaksuvarad ja -kohustused kõigi ajutiste erinevuste kohta, 
mis esinevad varade ja kohustuste bilansilise jääkväärtuse ja maksustamisväärtuste vahel. Edasilükkunud tulumaks on 
arvestatud bilansipäeval kehtivate maksumäärade ja kehtivate seaduste alusel, mida eeldatakse kehtivat siis, kui edasilükkunud 
tulumaksu vara või kohustus realiseeruvad. Edasilükkunud tulumaksuvara esitatakse finantsseisundi aruandes vaid juhul, kui 
on tõenäoline, et see realiseerub läbi maksustatava kasumi tekke tulevikus. 

Tulude arvestus 

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi.  

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja 
tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.  
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Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis 
lähtudes valmidusastme meetodist. 

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt 
hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemist intressimäära. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on 
tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks. 

Aktsiakapital 

Lihtaktsiad kajastatakse omakapitali koosseisus. Lihtaktsiate väljastamisega otseselt seotud kulud kajastatakse omakapitali 
vähendamisena. Emaettevõtte poolt tagasiostetud omaaktsiad kajastatakse omakapitali vähendusena (kirjel “Omaaktsiad”). 
Omaaktsiatega seotud väljaminekuid ja sissetulekuid kajastatakse omakapitali muutustena. 

Kohustuslik reservkapital 

Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule on emaettevõte moodustanud kohustusliku reservkapitali. Igal majandusaastal tuleb 
reservkapitali kanda vähemalt 5% puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab vähemalt 10% aktsiakapitalist. Reservkapitali 
võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsiakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid 
aktsionäridele. 

Aktsiapõhised tehingud 

Aktsiate eest töötajate poolt Grupile osutatud teenuste (tööpanuse) õiglane väärtus kajastatakse kuluna 
koondkasumiaruandes ning omakapitalis kirjel „Muud reservid“ omandi üleandmisperioodi jooksul (vahetusvõlakirja 
väljaandmisest kuni konverteerimisperioodi alguseni). Saadud teenuste õiglane väärtus määratakse lähtudes töötajatele 
võimaldatud omakapitaliinstrumentide õiglasest väärtusest (turuhinnast) nende võimaldamise kuupäeval. Kuna töötajal on 
õigus aktsiapõhise makse kokkuleppe raames konverteerida vahetusvõlakiri aktsia vastu üksnes kehtiva töösuhte olemasolu 
korral, hinnatakse igal bilansipäeval eeldatavalt konverteeritavate vahetusvõlakirjade arvu ning korrigeeritakse tööjõukulude 
ning „Muud reservid“ kirjeid vastavalt eeldatavalt konverteeritavate vahetusvõlakirjade arvu muutumisele. Uute aktsiate 
emiteerimisega seotud omakapitali tehingute tehingukulud kajastatakse omakapitalist mahaarvamisena eeldusel 
Vahetusvõlakirja konverteerimisel lihtaktsiateks klassifitseeritakse „Muu reservi“ kirjel kajastatud summa pluss saadud raha, 
millest on maha arvatud otseselt seotud tehingukulud, ümberomakapitali kirjele „Aktsiakapital“ ja aktsiate nominaalväärtust 
ületav summa kirjele „Ülekurss“. 

Puhaskasum aktsia kohta 

Tava puhaskasum aktsia kohta leitakse, jagades aruandeaasta puhaskasumi perioodi kaalutud keskmise emiteeritud aktsiate 
arvuga. Kaalutud keskmise emiteeritud aktsiate arvu ei ole kaasatud ettevõttele kuuluvaid oma aktsiaid. Lahustatud 
puhaskasum aktsia kohta arvutamisel korrigeeritakse nii puhaskasumit kui keskmist aktsiate arvu lahustavate potentsiaalsete 
aktsiate mõjuga.  

Kohustused töövõtjate ees 

Kohustused töövõtjate ees sisaldavad töölepingutest tulenevat kohustust tulemustasu osas, mida arvestatakse vastavalt Grupi 
finantstulemustele ning töötajatele seatud eesmärkide täitmisele. Tulemustasu kajastatakse aruandeperioodi kuludes ja 
kohustusena töövõtjate ees, kui tasu väljamaksmine toimub järgmisel aruandeperioodil. Nimetatud kohustus sisaldab lisaks 
tulemustasule ka sellelt arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu. Kohustused töövõtjate ees sisaldavad lisaks ka 
töölepingute ja kehtivate seaduste kohaselt arvestatud puhkusetasu kohustust bilansipäeva seisuga. 

Grupp teeb makseid kohustuslikesse riiklikesse määratud maksetega pensionifondidesse, mida kajastatakse kuluna 
koondkasumiaruandes (Emaettevõte ja Eestis asuvate tütarettevõtete puhul sisaldub vastav kulu sotsiaalmaksukulus). Grupil 
ei ole juriidilist ega faktilist kohustust lisaks eelnimetatud maksetele maksta muid pensioni- või sarnaseid makseid. 

Sihtfinantseerimine 

Sihtfinantseerimine kajastatakse õiglases väärtuses siis, kui eksisteerib piisav kindlus, et Grupp vastab sihtfinantseerimisega 
seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Kulude sihtfinantseerimine kajastatakse kasumiaruandes tuluna nendes 
perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Põhivara sihtfinantseerimine 
kajastatakse pikaajalise kohustusena ning kajastatakse tuluna kasumiaruandes soetatud vara kasuliku eluea jooksul. 

 

Lisa 3 Finantsriskid 
 
Grupi riskijuhtimise poliitika lähtub regulatiivsete organite poolt seatud nõuetest, üldiselt aktsepteeritud tavadest ning Grupi 
sisemistest reeglitest. Grupp lähtub põhimõttest juhtida riskide võtmist viisil, mis tagab optimaalse riski ja tulu suhte. Grupi 
riskijuhtimise käigus defineeritakse kõik potentsiaalsed riskid, nende mõõtmine ja kontroll ning koostatakse tegevuskava 
riskide vähendamiseks, kindlustades seejuures ettevõtte finants- ja muude strateegiliste eesmärkide saavutamist. 
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Peamine roll riskide juhtimisel lasub emaettevõtte juhatusel. Emaettevõte nõukogu teostab järelvalvet juhatuse poolt riskide 
maandamiseks võetud meetmete üle. Grupp hindab ja piirab riske süstemaatilise riskihalduse kaudu. Finantsriskide 
juhtimisse on Grupp kaasanud Grupi finantsüksuse, mis tegeleb nii emaettevõtte kui tema tütarettevõtete finantseerimisega 
ja sellest otseselt tulenevalt likviidsusriski ja intressimäära riski haldamisega.  

Finantsinstrumendid liikide kaupa 
 

Finantsvarad 
seisuga 31.12.11 
tuhandetes eurodes 

Müügiootel 
finantsvarad 

Laenud ja 
nõuded 

Kokku 
 

 Finantskohustused 
seisuga 31.12.11 
tuhandetes eurodes 

Kohustused 
korrigeeritud 

soetusmaksumuses 

Raha ja pangakontod (Lisa 5)  0 712 712  Võlakohustused (Lisa 17)  11 963 

Nõuded ostjate vastu (Lisa6 ) 0 6 268 6 268  Faktooring 236 

Muud nõuded (Lisa 6) 0 98 98  Võlad hankijatele (Lisa 18) 5 537 

Aktsiad 71 0 71  Muud võlad (Lisa 18) 114 

Kokku 71 7 078 7 149  Kokku 17 850 

 
 

Finantsvarad 
seisuga 31.12.10 
tuhandetes eurodes 

Müügiootel 
finantsvarad 

Laenud ja 
nõuded 

Kokku 
 

 Finantskohustused 
seisuga 31.12.10 
tuhandetes eurodes 

Kohustused 
korrigeeritud 

soetusmaksumuses 

Raha ja pangakontod (Lisa 5)  0 722 722  Võlakohustused (Lisa 17)  11 930 

Nõuded ostjate vastu (Lisa6 ) 0 8 367 8 367  Faktooring 2 762 

Muud nõuded (Lisa 6) 0 277 277  Võlad hankijatele (Lisa 18) 5 734 

Aktsiad 70 0 70  Muud võlad (Lisa 18) 1 453 

Kokku 70 9 366 9 436  Kokku 21 879 

 
 
Finantsriskide juhtimine on oluline ja lahutamatu osa Grupi äriprotsesside juhtimisel. Juhtkonna võime identifitseerida, 
mõõta ja kontrollida erinevaid riske omab olulist mõju Grupi kasumlikkusele. Risk on Grupi juhtkonna poolt defineeritud 
kui võimalik negatiivne kõrvalekalle oodatavast finantstulemusest.  
Grupi tegevusega kaasnevad mitmed finantsriskid, millest olulisemat mõju avaldavad krediidirisk, likviidsusrisk ja tururisk, 
sh. valuutakursi risk ning intressimäärarisk. 
 
Krediidirisk 
Krediidirisk väljendab potentsiaalset kahju, mis tekib juhul kui kliendid ei täida oma lepingujärgseid kohustusi. Krediidiriski 
vähendamiseks jälgitakse järjepidevalt klientide maksedistsipliini. 
Krediidiriski minimiseerimiseks hinnatakse potentsiaalse tulevase lepingupartneri maksevõimet lähtudes Äriregistrist, 
Maksuametist või muudest avalikest allikatest saadavast informatsioonist. Kõikide lepingupartneritega sõlmitakse toodangu 
ostu-müügi lepingud ning maksetähtaeg võimaldatakse vaid usaldusväärsetele partneritele, võimalusel kasutab Grupp 
täiendava krediidiriski maandamise vahendina regressita faktooringut.  
 
Maksimaalne krediidirisk, mis tuleneb Grupi nõuetest ostjate vastu on esitatud allpool: 

Nõuded ostjate vastu 
tuhandetes eurodes 

Maksetähtaeg 
saabumata 

Allahindamata, üle tähtaja Allahinnatud Kokku 
 kuni 90 päeva üle 90 päeva 

seisuga 31.12.2011 (Lisa 6) 6 019 146 103 56 6 324 

seisuga 31.12.2010  (Lisa 6) 7 772 541 54 67 8 434 

 
2011.aastal on Grupp ebatõenäoliselt laekuvaid arveid alla hinnanud summas 69 tuhat eurot (2010: 46 tuhat eurot), 
vastavuses Grupis kehtivate ostjate nõuete hindamise reeglitega lähtuvalt eeldatavatest rahavoogudest. 
Vabu rahalisi vahendeid hoitakse Danske, Unicredit, SEB, Pohjola ja Swedbanki pankades.  
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Nõuded ostjate vastu (maksetähtaeg saabumata) riikide järgi 

Seisuga 31. detsember 

  tuhandetes eurodes 2011 2010 

Soome 1 200 3 649 

Eesti 2 115 1 863 

Läti 936 976 

Leedu 994 842 

Venemaa 774 441 

Rootsi 0 1 

Nõuded ostjate vastu (maksetähtaeg saabumata) kokku 6 019 7 772 

  
Likviidsusrisk 
Likviidsusrisk esindab ohtu ettevõtte maksevõimele. Likviidsusrisk tähendab seda, et Grupil ei pruugi olla likviidseid 
vahendeid oma finantskohustuste õigeaegseks täitmiseks. 
Grupi eesmärk on hoida Grupi finantseerimisvajadus ja finantseerimisvõimalused tasakaalus. Likviidsusriski juhtimise 
vahendina kasutatakse rahavoogude planeerimist. Grupi rahavoogude võimalikult efektiivseks juhtimiseks moodustavad 
emaettevõte ja Eesti  tütarettevõtete pangakontod ühtse  kontsernikonto, mis võimaldab kontsernikonto liikmetel kasutada 
Grupi rahalisi vahendeid emaettevõtte poolt kehtestatud limiidi piires.  
Likviidsusriski maandamiseks kasutab Grupp erinevaid finantseerimise allikaid, milleks on pangalaenud, arvelduslaen, ostjate 
nõuete ja tarnelepingute pidev monitooring. 
Arvelduslaenu kasutatakse käibekapitali finantseerimiseks, põhivara investeeringute soetamiseks kasutatakse pikaajalisi 
pangalaene või kapitalirendilepinguid. Grupil on suur finantsvõimendus, mistõttu on likviidsuse juhtimine üks Grupi 
prioriteete. 
Grupi käibekapital oli  31.12.2011 seisuga 13 730 tuhat eurot  ja 31.12.2010 seisuga 12 848 tuhat eurot. 
Juhtkond peab likviidsusriski jälgimist oluliseks, vajadusel on võimalik katta täiendav kapitalivajadusosa arvelduskrediidiga 
või laenuportfelli refinantseerimisega. Seisuga 31.12.11 moodustas arvelduskrediidi kasutamata limiidi jääk 2 064 tuhat eurot. 
 
Diskonteerimata finantskohustuste analüüs maksetähtaegade lõikes: 

31.12.11, tuhandetes eurodes 
 alla 

3 kuu 
3 kuni 12 

kuud 
1 kuni 5 

aastat 
Kokku 

 

Võlakohustused   631 2 493 9 695 12 819 

Faktooring   236 0 0 236 

Tasumata võlad ja muud kohustused  5 296 314 74 5 684 

Kohustused kokku  6 163 2 171 9 769 18 103 

 
 

31.12.10, tuhandetes eurodes 
 alla 

 3 kuu 
3 kuni 12 

kuud 
1 kuni 5 

aastat 
Kokku 

 

Võlakohustused   696 2 061 10 087 12 844 

Faktooring   2 762 0 0 2 762 

Tasumata võlad ja muud kohustused  6 880 314 0 7 194 

Kohustused kokku  10 338 2 375 10 087 22 800 

 
Intressi rahavoogude arvestuse aluseks on bilansipäeva seisuga kehtinud intressimäärad. 
 
Valuutarisk 
Valuutakursirisk tekib siis, kui äritehingud ning varad ja kohustused on fikseeritud valuutas, mis ei ole ettevõtte 

arvestusvaluuta. Grupp püüab vältida suuri avatud valuutapositsioone. Peamised kasutatavad valuutad on RUB, LTL, LVL, 

SEK, USD, PLN ja EUR. Grupp on enim avatud RUB, SEK, USD 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”. 
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Finantsinstrumentide jaotus seisuga 31.12.11 vastavalt alusvaluutale 

tuhandetes eurodes EUR LTL LVL PLN RUB SEK USD Kokku 

Raha ja pangakontod (Lisa 5)  312 107 177 0 43 73 0 712 

Nõuded ostjate vastu (Lisa 6) 3 334 1 035 952 0 924 23 0 6 268 

Muud nõuded (Lisa 6) 88 9 0 0 1 0 0 98 

Aktsiad 71 0 0 0 0 0 0 71 

Finantsvarad kokku 3 805 1  151 1  129 0 968 96 0 7 149 
         

Võlakohustused (Lisa 17)  -11 963 0 0 0 0 0 0 -11 963 

Faktooring 0 -236 0 0 0 0 0 -236 

Võlad hankijatele (Lisa 18) -4 158 -553 -187 -24 -456 -92 -68 -5 537 

Muud võlad (Lisa 18) -52 -60 0 0 -2 0 0 -114 

Finantskohustused kokku -16 174 -848 -187 -24 -457 -92 -68 -17 850 

         

Valuuta netopositsioon -12 369 302 943 -24 510 4 -68 -10 701 

Valuutakursi  võimalik muutus (%) 0,00% 0,00% ±0,34% ±3,12% ±1,50% ±5,42% ±4,94% x 

Kursimuutuse mõju kasumile 0 0 ± 3 ± 1 ± 8 0 ± 3 x 

         

 
Finantsinstrumentide jaotus seisuga 31.12.10 vastavalt alusvaluutale 

tuhandetes eurodes 
EUR/

EEK 
LTL LVL PLN RUB SEK USD Kokku 

Raha ja pangakontod (Lisa 5)  385 41 209 0 78 11 0 722 

Nõuded ostjate vastu (Lisa 6) 5 943 883 1 049 0 491 1 0 8 367 

Muud nõuded (Lisa 6) 276 1 0 0 0 0 0 277 

Aktsiad 70 0 0 0 0 0 0 70 

Finantsvarad kokku 6 674 924 1 258 0 569 11 0 9 436 
         

Võlakohustused (Lisa 17)  -11 930 0 0 0 0 0 0 -11 930 

Faktooring -2 505 -257 0 0 0 0 0 -2 762 

Võlad hankijatele (Lisa 18) -3 886 -504 -508 -5 -595 -225 -11 -5 734 

Muud võlad (Lisa 18) -189 -1 263 0 0 -1 0 0 -1 453 

Finantskohustused kokku -18 510 -2 024 -508 -5 -596 -225 0 -21 879 

         

Valuuta netopositsioon -11 906 -1 103 750 -5 -31 -214 0  -12 443 

Valuutakursi võimalik muutus (%) 0,00% 0,00% ±0,41% ±7,68% ±8,71% ±10,13% ±4,86% x 

Kursimuutuse mõju kasumile 0 0 ± 3 ± 0 ± 2 ± 22 ± 1 x 

         

 
 
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. 
Juhul kui 31.12.11 või 31.12.10 oleks baasintress 100 baaspunkti võrra väiksem või suurem, oleks intressikulud 133 tuhande 
euro (2010: 146 tuhande euro) võrra väiksemad või suuremad.  Ujuva intressimääraga laenud on seotud 6 kuu euriboriga.  
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Allpool on toodud kokkuvõte Grupi avatud intressiriski seisundist seisuga 31.12.11 ja 31.12.10: 

31.12.11, tuhandetes eurodes alla 1 aasta üle 1 aasta Kokku 

Fikseeritud intressimäär    

Intressi kandvad nõuded  1 8 9 

Netopositsioon - 1 - 8 - 9 

Ujuv intressimäär       

Faktooringukohustus 236 0 236 

Intressi kandvad kohustused (Lisa 17) 2 793 9 170 11 963 

Netopositsioon 3 028 9 162 12 190 

 
 

31.12.10, tuhandetes eurodes alla 1 aasta üle 1 aasta Kokku 

Fikseeritud intressimäär    

Intressi kandvad nõuded  9 10 19 

Netopositsioon - 9 - 10 - 19 

Ujuv intressimäär       

Faktooringukohustus 2 762 0 2 762 

Intressi kandvad kohustused (Lisa 17) 2 444 9 486 11 930 

Netopositsioon 5 206 9 486 14 692 

 
 
Kapitalijuhtimine 
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 finantsseisundi aruandes 
kajastatud lühiajaliste ja pikaajaliste laenude summa) raha ja selle ekvivalendid.  

    31.12.2011 
EUR ‟000 

31.12.2010 
EUR ‟000 

Laenud kokku    11 963 11 930 

Miinus: Raha ja raha ekvivalendid    712 722 

Netovõlg    11 251 11 208 

Omakapital kokku    40 508 41 372 

Kapital kokku (netovõlg + omakapital kokku)   51 759 52 580 

Võla- ja omakapitali suhe   22% 21% 

 
Finantsinstrumentide õiglane väärtus 
Grupi juhtkonna hinnangul ei erine korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarade ja – kohustuste bilansilised 
väärtused seisuga 31.12.2011 ja 31.12.2010 oluliselt nende õiglasest väärtusest. Raha ja pangakontod, nõuded ostjate vastu, 
muud nõuded, faktooringkohustus, võlad hankijatele ja muud võlad realiseeruvad 12 kuu jooksul või on arvele võetud 
vahetult enne bilansipäeva ning seetõttu nende õiglane väärtus ei erine oluliselt nende bilansilisest väärtusest. Grupi 
pikaajalised võlakohustused kannavad ujuvat intressimäära, mis muutub vastavalt turu intressimäära kõikumistele, ning 
Grupi juhtkonna hinnangul ei ole Grupi riskitase oluliselt muutunud laenude võtmise hetkest. Seega on pikaajaliste 
finantskohustuste õiglane väärtus ligikaudu võrdne nende bilansilisest väärtusega. 
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Lisa 4 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: 
 
Nõuded ostjate vastu - laekuvuse  hindamine (Lisa 3, 6) 
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 allahinnatakse 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 7) 
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.  
 
Bioloogiliste varade koguste hindamine (Lisa 8) 
Bioloogiliste varade õiglase väärtuse hinnang hõlmab endas alati teatud hinnangutega arvestamist, kuigi Firmal on nende 
faktorite hindamiseks olemas sisemised 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, sügisel ja kevadel, läbi 
reaalset kalavarude kontrollkaalumist. Ilmastikutingimuste ja protsessi ajamahukuse tõttu pole füüsilist inventuuri võimalik 
teostada bilansipäeva seisuga.  
 
Kalade biomassi määramiseks kasutatakse järgnevat mudelit: 
lõppbiomass = algbiomass + kaladele antud sööt / sööda koefitsient –  hukkunud kalad 
 
Grupp kasutab biomassi arvestamiseks spetsiaalseid arvutiprogramme ning ettevõtte enda poolt väljatöötatud veebipõhist 
programmi (Soome merekasvatused). Grupp lähtub hinnangute tegemisel oma parima teadmiste kohaselt tuginedes 
varasematele kogemustele. Kevadiste inventuuride puhul mõjutab tulemust talvitumise ajal tekkinud kadu (kalade suremus), 
mis viimaste aastate jooksul on olnud maksimaalselt 8,6%, mis on aastalõpu seisuga kalavarude hindamisel arvesse võetud. 
 
Kinnisvarainvesteeringute hindamine (Lisa 12) 
Alates majandusaastast 2009 hinnatakse kinnisvarainvesteeringuid õiglases väärtuses. Kinnisvara õiglase väärtuse 
hindamiseks on juhtkond kasutanud sõltumatu kinnisvaraagentuuri abi.  
 
Materiaalse põhivara kasutusea hindamine (Lisa 13) 
Juhtkond on hinnanud materiaalse põhivara kasutusiga, tuginedes tootmise mahule ja tingimustele, antud valdkonna 
minevikukogemustele ja tulevikuperspektiividele. 
 
Firma väärtuse hindamine ja immateriaalse vara kasutusea hindamine (Lisa 14) 
Juhtkond on firmaväärtuse osas teostanud seisuga 31.12.2011 kaetava väärtuse languse testi, mis tekkis järgmiste raha 
genereerivate üksuste või ettevõtete omandamisega: AB Premia KPC (Leedu), OOO Hladokombinat No1 (Venemaa) ja 
Saaremere Kala AS (Eesti). Vara väärtuse testi tulemusena firmaväärtusi 2011. aastal ega ka 2010. aastal alla ei hinnatud. 
Juhtkond on määranud ja hinnanud immateriaalse vara kasutusea, võttes arvesse äritingimusi ja -mahte, antud valdkonna 
minevikukogemusi ning tulevikuperspektiive. 
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Lisa 5 Raha ja raha ekvivalendid  

    31.12.2011 
EUR ‟000 

31.12.2010 
EUR ‟000 

Sularaha kassas    53 21 

Lühiajalised deposiidid    7 0 

Rahad teel    23 0 

Pangakontod    629 701 

Raha ja raha ekvivalendid kokku   712 722 

 

Lisa 6 Nõuded ja ettemaksed  

   31.12.2011 
EUR „000 

31.12.2010 
EUR „000 

Nõuded ostjatelt   6 324 8 434 

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded 1   - 56 - 67 

Muud nõuded   98 277 

Ettemakstud kulud   164 363 

Maksude ettemaksed   433 450 

Muud ettemaksed   188 513 

Nõuded ja ettemaksed kokku   7 150 9 970 

 
1 Muutused ebatõenäoliselt laekuvate nõuete reservis:     2011 

EUR „000 
2010 

EUR „000 

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi algul   -67 -110 

Aruandeperioodil laekunud ebatõenäolised nõuded   1 5 

Aruandeperioodil ebatõenäoliseks kantud nõuded   -69 -46 

Aruandeperioodil bilansist maha kantud nõuded   79 84 

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpul   - 56 - 67 

Ostjate nõuete aegumiste analüüs on esitatud Lisas 3. Laenutagatiseks seatud kommertspant katab ka nõudeid (vt. Lisa 17). 
 

Lisa 7 Varud 

   31.12.2011 
EUR „000 

31.12.2010 
EUR „000 

Tooraine ja materjal   2 703 2 729 

Lõpetamata toodang   107 106 

Valmistoodang   3 260 2 540 

Ostetud kaubad müügiks   3 076 3 153 

Varude ettemaksed ja kaubad teel   27 22 

Varud   9 174 8 550 

2011. aastal maha kantud varude väärtus moodustas 154 tuhat eurot. 2010. aastal maha kantud varude väärtus moodustas 
356 tuhat eurot, sealhulgas suurima ühekordse mahakandmise summas 269 tuhat eurot põhjustas Uusikaupunki 
tootmisüksuses puhkenud tulekahju. Riknenud kaupade kahju kattis kindlustus. 
Laenutagatiseks seatud kommertspant katab ka varusid (vt. Lisa 17). 
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Lisa 8 Bioloogilised varad 

Bioloogilised varad   31.12.2011 
EUR‟000 

31.12.2010 
EUR „000 

Kalamaimud   1 248 909 

Noorkalad   1 075 1 621 

Püügikõlbulikud kalad   5 856 5 831 

Bioloogilised varad kokku   8 179 8 361 

Bioloogilised varad moodustasid seisuga 31.12.2011 kokku 1 940 (31.12.2010: 1 842) tonni. Aruandeaastal võeti toodangut 
arvele 1 655 (2010: 1 448) tonni. 
Bioloogiliste varade hulka kuuluvad järgmised liigid: vikerforell (Oncorhynchus mykiss) 79,6% biomassist (2010. a. vastavalt 

84,3%), siig (Coregonus lavaretus) 12,8% biomassist (2010. a. vastavalt 10,4%) ja alpi hõrnas (Salvelinus alpinus) 7,6% biomassist 

(2010. a. vastavalt 5,4%). 

Bioloogiliste varade muutus   2011 
EUR‟000 

2010 
EUR „000 

Bioloogilised varad perioodi algul   8 361 6 220 

Ostetud   495 220 

Juurdekasv    4 842 5 941 

Õiglase väärtuse muutus   -459 1 022 

Toodangu arvele võtmine    -4 667 -4 245 

Maha kantud    -147 -301 

Müüdud kalamaimud ja eluskala   -221 -26 

Kursivahe    -25 -470 

Bioloogilised varad perioodi lõpul   8 179 8 361 

Bioloogiliste varade kogukasv, mis koosneb bioloogiliste varade juurdekasvust ja bioloogiliste varade õiglase väärtuse 
muutusest miinus müügikulud moodustasid kokku 4 383 tuhat eurot (2010: 6 963 tuhat eurot) tulenedes ridadelt 
„Juurdekasv“ ja  „Õiglase väärtuse muutus“.  Real „Juurdekasv“ kajastuvad kapitaliseeritud kulud, mis on tehtud seoses 
noorkalade püügikõlblikeks kaladeks kasvatamisega ja mistõttu kasumiaruandes kajastub eraldi reana vaid kasum/kahjum 
bioloogiliste varade õiglase väärtuse muutusest. 
 

Lisa 9 Tütarettevõtted 

Tütarettevõte 
Asukoha-
riik 

  Osalus   
Tegevusala Omanik 

  31.12.11 31.12.10   

Saaremere Kala AS  Eesti   100% 100%   Kalasegmendi valdusfirma Premia Foods AS 

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

GourmetHouse OÜ Eesti   100% 100%   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   x 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 Heimon Kala Oy  

Skärgårdshavets Fisk Ab Rootsi   x 100%   Kalakasvatus ja müük Heimon Kala Oy  

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

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

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

Premia Foods AS 

OOO Hladomagija  Venemaa   100% 100%   Valdusfirma Premia Foods AS 
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Osalusprotsent tütarettevõtjate omakapitalis võrdub hääleõigusega. Tütarettevõtjate aktsiad ei ole börsil noteeritud. 

Aruandeaastal toimus kaks ühinemistehingut; OÜ TCS Invest ühendati Premia Foods AS-iga ja  Skärgårdshavets Fisk AB 
ühendati Överumans Fisk AB-ga.  
 
Tehingud mittekontrolliva osalusega 
2010.a omandati  48,572% vähemusosa tütarettevõttes OÜ GourmetHouse. Vähemusosa eest tasuti rahalisel teel 109 tuhat 
eurot ning võõrandati omaaktsiaid bilansilises väärtuses 225 tuhat eurot.  

2010.a maksti 408 tuhat eurot 5% - lise vähemusosa eest Läti tütarettevõtte AS Premia FFL; ostutehing toimus 2009.a. 

 Äriühendused 

07. mail 2010 omandas Grupp 100%-lise osaluse ettevõttes OOO Hladokombinat No 1, mille põhitegevusalaks on  jäätise 
tootmine ja müük. Samal kuupäeval omandas Grupp 100%-lise osaluse ka ettevõttes OOO Hladomagija, millel puudub 
iseseisev majandustegevus ning äriühing on asutatud eesmärgiga hoida teatud intellektuaalse omandi õigusi, mida OOO 
Hladokombinat No 1 soovib oma edasises majandustegevuses kasutada.  
Omandamise eesmärgiks oli arendada ja laiendada jäätise segmendi tegevust Peterburi ja Leningradi oblastis.  
Omandamisel tekkinud firmaväärtus, mida ei olnud võimalik kvalifitseerida eristatavaks varaks, moodustas 2 971 tuhat eurot 
ning on seostatav jäätise tootmisprotsessi omandamisega Peterburis. 
 
Ostjatelt laekumata arvete õiglane väärtus omandamise hetkel oli võrdne nende lepingulise väärtusega. 
 
OOO Hladokombinat No1  osaluse omandamisel makstav tasu moodustas 3 039 tuhat eurot, mis tasuti täies ulatuses enne  
müügilepingu allakirjutamist. OOO Hladomagija ainuosa omandati hinnaga 3 tuhat eurot. Neto raha väljaminek 
tütarettevõtte omandamisest moodustas kokku 2 988 tuhat eurot sisaldades omandamisel makstud tasu summas 3 042 tuhat 
eurot miinus omandatava ettevõtte rahasaldo summas 54 tuhat eurot.  
 
Tütarettevõttes OOO Hladokombinat No1 omandatud osaluse soetusmaksumus sisaldab ka soetamisega otseselt 
seonduvaid tehingutasusid kokku summas 735 tuhat eurot. Alates 2010. aastast kontserni aruande koostamisel rakendatud 
muudetud IFRS 3 nõuab tehingutasude kajastamist kuluna; kuna nimetatud tehingutasud tekkisid 2009. aastal või varem, siis 
on need kapitaliseeritud osana soetusmaksumusest vastavalt nendel perioodidel kehtinud IFRS 3 sätetele. 

Omandatud eristatavad varad ja kohustused OOO Hladokombinat No1 
EUR ‟000  

OOO Hladomagija 
EUR ‟000 

Raha (Lisa 5) 54 0 

Nõuded ostjate vastu (Lisa 6) 2 116 2 

Varud (Lisa 7) 922 0 

Edasilükkunud tulumaksuvara (Lisa 10) 125 0 

Materiaalne põhivara (Lisa 13) 1 606 0 

Immateriaalne põhivara (Lisa 14) 1 11 

Võlad ja ettemaksed (Lisa 18) -4 018 -13 

Kokku omandatud eristatav netovara 806 0 

Firmaväärtus (Lisa 14) 2 971 0 

Kokku 3 777 0 

OOO Hladokombinat No 1 müügitulude summa konsolideeritud kasumiaruandes moodustas perioodil 01.mai 2010 - 
31. detsember 2010 9 175 tuhat eurot ning kahjum 199 tuhat eurot. 
 
Kui  OOO Hladokombinat No 1 ja OOO Hladomagija oleks konsolideeritud alates 1. jaanuarist 2010, oleks Grupi 
konsolideeritud müügitulud olnud 3 234 tuhat eurot suuremad ning konsolideeritud kasum 639 tuhat eurot väiksem. 
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Lisa 10 Edasilükkunud tulumaks 
 

Edasilükkunud tulumaksu vara 

tuhandetes eurodes 

Maksu-

kahjumid 

Muud Kokku 

Edasilükkunud tulumaksu vara seisuga 31.12.09 354 14 368 

Lisandunud tütarettevõtte soetamisest 104 27 131 

Edasilükkunud tulumaksu vara seisuga 31.12.10 458 41 499 

Mõju kasumiaruandele  -31 -30 -61 

Mõju muule koondkasumile  -2 -1 -3 

Edasilükkunud tulumaksu vara seisuga 31.12.11 425 10 435 

 
 

Edasilükkunud tulumaksu kohustus 

tuhandetes eurodes 

Kiirendatud 

tulumaksu 

amortisatsioon 

Õiglase 

väärtuse 

muutus 

Muud Kokku 

Edasilükkunud tulumaksu kohustus, 31.12.09 856 301 0 1 157 

Mõju kasumiaruandele  165 273 23 461 

Mõju muule koondkasumile  25 0 -1 24 

Lisandunud tütarettevõtte soetamisest 0 0 0 0 

Edasilükkunud tulumaksu kohustus, 31.12.10 1 046 574 22 1 642 

Mõju kasumiaruandele  -195 -149 -13 -357 

Mõju muule koondkasumile  4 0 0 4 

Mõju omakapitalile  -11 0 0 -11 

Edasilükkunud tulumaksu kohustus, 31.12.11 844 425 9 1 278 

Vt. ka Lisa 29. 

Lisa 11 Pikaajalised finantsinvesteeringud 

   31.12.2011 
EUR‟000 

31.12.2010 
EUR „000 

Laenud (aastaintress 3,5%)   1 9 

Aktsiad ja osalused soetusmaksumuses    61 61 

Aktsiad ja osalused kapitaliosaluse meetodil    17 13 

Aktsiad ja osalused turuväärtuses   10 10 

Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku   89 93 

 
Aruandeperioodil teeniti finantsinvesteeringutelt dividendi ja intressitulu kokku 0,9 tuhat eurot ning eelmisel 
aruandeperioodil vastavalt 1,4 tuhat eurot. 
 

Lisa 12 Kinnisvarainvesteeringud 

   2011 
EUR‟000 

2010 
EUR „000 

Õiglane väärtus perioodi algul   2 084 2 084 

Õiglane väärtus perioodi lõpul   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. 
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Kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse aluseks on sõltumatu eksperthinnang. Juhatuse poolt aluseks võetud 
eksperthinnang lähtub turuväärtuse jäägimeetodist, s.t. et aluseks on võetud kinnistu potentsiaalne turuväärtus/müügitulu 
peale hoonete valmimist, millest on maha arvatud arenduseks vajalikud kulud. Hinnang on tehtud eeldusel, et 
detailplaneering on kehtestatud ning olemas. Arvestades kinnistu logistiliselt head asukohta ja tänast turukonjunktuuri lähtub 
eksperthinnang kinnistu potentsiaalist ühekordse kaubanduspinnana ning ei käsitle võimalikku õiglast väärtust maksimaalse 
ehitusõiguse, milleks on kolm kuni 5-6 korruselist ärihoonet, kasutamise korral. 

Objekti haldamisega otseselt seotud kulud on seotud ehitustehnilise järelevalve teostamistöödega, mis moodustasid 
aruandeaastal kokku 1 tuhat eurot. 2010. aastal olid halduskulud ligikaudu 0,5 tuhat eurot. Kinnisvarainvesteeringutelt on 
teenitud perioodi jooksul renditulu 4 tuhat eurot (2010: 3 tuhat eurot). 

Laenutagatiseks seatud hüpoteek  katab ka kinnisvarainvesteeringut (vt. Lisa 17). 

 

Lisa 13 Materiaalne põhivara 
 

 
tuhandetes eurodes 

Maa ja 
ehitised 

Masinad ja 
seadmed 

Inventar, 
sisseseade 

ja tööriistad 

Lõpetamata 
ehitised,  

ettemaksed 

Kokku 

Jääkväärtus seisuga 31.12.09 5 913 8 554 432 566 15 465 

Soetused perioodi jooksul 258 1 232 242 154 1 886 

Lisandunud äriühendustest (Lisa 9) 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 26) -534 -2 646 -158 0 -3 338 

Jääkväärtus seisuga 31.12.10 5 595 8 842 446 204 15 087 

Soetused perioodi jooksul 57 1 332 67 165 1 621 

Müüdud ja maha kantud vara jääkväärtus 0 -210 -7 0 -217 

Ümberklassifitseerimine 0 192 12 -204 0 

Realiseerimata kursivahed 23 12 5 0 40 

Aruandeaasta amortisatsioon (Lisa 26) -559 -2 557 -144 0 -3 260 

Jääkväärtus seisuga 31.12.11 5 116 7 611 379 165 13 271 

      
Soetusmaksumus seisuga 31.12.09 8 139 20 778 2 507 566 31 990 

Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.09 -2 226 -12 224 -2 075 0 -16 525 

      
Soetusmaksumus seisuga 31.12.10 8 329 23 533 1 421 204 33 487 

Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.10 -2 734 -14 691 -975 0 -18 400 

      
Soetusmaksumus seisuga 31.12.11 8 419 24 421 1 423 165 34 427 

Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.11 -3 304 -16 809 -1 044 0 -21 156 

 
Täielikult amortiseerunud, kuid veel kasutuses olevate põhivarade soetusmaksumus seisuga 31.12.2011 on 6 928 tuhat eurot 
(31.12.2010: 5 073 tuhat eurot). 
 
Kapitalirendiga soetatud põhivara kohta vt Lisa 15. Lisainformatsioon laenutagatiste kohta on esitatud lisas 17. 
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Lisa 14 Immateriaalne vara 

 

tuhandetes eurodes Firma-
väärtus 

Kliendi-
lepingud 

Kauba-
märgid 

Load ja 
liitumistasud 

Tarkvara 
litsentsid 

Ette-
maksed 

Kokku 

Jääkväärtus seisuga 31.12.09 16 971 1 280 914 668 270 83 20 186 

Lisandunud omandatud äriühendustest 2 971 0 12 0 0 0 2 983 

Soetused perioodi jooksul 0 0 1 0 74 16 91 

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 26) 0 -460 -88 -41 -91 0 -680 

Jääkväärtus seisuga 31.12.10 19 942 818 1 852 627 251 78 23 568 

Soetused perioodi jooksul 0 0 0 0 43 109 152 

Ümberklassifitseeritud 0 0 0 6 64 -70 0 

Realiseerimata kursivahed 0 0 0 0 1 -1 0 

Aruandeaasta amortisatsioon (lisa 26) 0 -473 -104 -39 -89 0 -705 

Jääkväärtus seisuga 31.12.11 19 942 345 1 748 594 269 116 23 015 

        

Soetusmaksumus seisuga 31.12.09 16 971 2 269 1 076 782 638 83 21 819 

Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.09 0 -873 -161 -114 -368 0 -1 633 

        

Soetusmaksumus seisuga 31.12.10 19 942 2 301 2 102 782 641 78 25 846 

Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.10 0 -1 483 -250 -155 -390 0 -2 278 

        

Soetusmaksumus seisuga 31.12.11 19 942 2 301 2 102 788 727 116 25 976 

Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.11 0 -1 483 -353 -194 -458 0 -2 961 

Seoses OOO Hladokombinat No 1 soetamisega 7. mail 2010 klassifitseeriti 2010. aastal ümber müügiootel põhivarast 
immateriaalseteks varaks Venemaa ettevõtte kaubamärgid. Kaubamärkide bilansiline jääkväärtus oli 31.12.2011 seisuga 929 
(31.12.2010: 979) tuhat eurot ning  järelejäänud kasulik eluiga on 18,3 aastat.  

 

Firmaväärtus jaguneb ettevõte lõikes järgnevalt:  

 Segment 31.12.11 
EUR‟000 

31.12.10 
EUR‟000 

AS Saaremere Kala Kala  4 730 4 730 

AB Premia KPC Jäätis ja külmkaup (Leedu, Eesti, Läti) 12 241 12 241 

OOO Hladokombinat No1 Jäätis (Venemaa) 2 971 2 971 

Kokku  19 942 19 942 

31. detsembri 2011 ja 2010. aasta seisuga on emaettevõte teostanud AS Saaremere Kala grupi, AB Premia KPC grupi ja 
OOO Hladokombinat No1 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 ja Venemaa toiduainetetootjaid, kalakasvatusi ja kalatoodete tootjaid ning 
võrreldud nende ettevõtete hinnatasemeid ja erinevaid suhtarve. Õiglase väärtuse leidmiseks on rakendatud tööstusharu 
keskmisi väärtusekordajaid tütarettevõtete tegelikele majandusnäitajatele. AS Saaremerekala ja AB Premia KPC firmaväärtuse 
testides kasutati turukordajaid EV/Sales 0.9 ja EV/EBITDA 8.2, sealjuures anti mõlemale kordajale 50%-line osakaal. OOO 
Hladokombinat No1 varaväärtustestis kasutati ainult kordajat EV/Sales 1.1 kuna ettevõtte 2011.a. EBITDA oli negatiivne. 
Testi tulemusena leitud kaetav väärtus on kõigi testitud raha genereerivate üksuste puhul suurem kui bilansiline väärtus. 
Sõltuvalt segmendist ei tekiks allahindluse vajadust, kui kasutatud kordajaid vähendada 20-50 %. 
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Lisa 15 Kapitalirent 
 

tuhandetes eurodes 
Masinad ja 

seadmed 

Inventar, sisseseade 

ja tööriistad  

Kokku 

 

Soetusmaksumus seisuga 31.12.2011 3 505 1 3 506 

Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2011 - 1 946 0 -1 946 

Jääkväärtus seisuga 31.12.2011 1 559 1 1 560 

    

Soetusmaksumus seisuga 31.12.2010 3 800 216 4 016 

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

Jääkväärtus seisuga 31.12.2010 1 721 77 1 798 

Aruandeaastal soetati kapitalrendi tingimustel põhivarasid kokku 538 (2010: 63) tuhande euro ulatuses. 
 

   2011 
EUR‟000 

2010 
EUR „000 

Põhiosa maksed majandusaastal   752 868 

Intressikulud majandusaastal   27 31 

Keskmine intressimäär   2,9% 2,2% 

     
Kapitalirendikohustused 31. detsembril, sh.:   834 1 043 

 kuni 1 aasta   394 689 

 1-5 aastat   440 354 

     
Kapitalirendikohustuste minimaalsed rendimaksed:      

 kuni 1 aasta   412 711 

 1-5 aastat   458 357 

Kokku   871 1 068 

     

Kapitalirendi tulevane intressikulu    -37 -25 

Kapitalirendikohustuste nüüdisväärtus   834 1 043 

Vt. ka Lisa 17. 
 

Lisa 16 Kasutusrent 
 
Grupp rendib sõidukeid, laohooneid, tootmisrajatisi, veealasid, kontoriruume, tarkvara ja seadmeid.  

Kasutusrendimaksed 
(tuhandetes eurodes) 

Maa ja ehitised Masinad ja 
seadmed 

Sõidukid Tarkvara Kokku 

Kasutusrendikulu 2011  3 140 0 158 23 3 321 

Mittekatkestavate rendilepingute tuleviku maksed:      

 kuni 1 aasta 3 119 0 123 24 3 266 

 1 kuni 5 aastat 2 808 0 210 58 3 075 

 üle 5 aasta 1 137 0 0 0 1 137 

Kokku 7 063 0 333 82 7 478 
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Kasutusrendimaksed 
(tuhandetes eurodes) 

Maa ja ehitised Masinad ja 
seadmed 

Sõidukid Tarkvara Kokku 

Kasutusrendikulu 2010 3 084 109 170 6 3 369 

Mittekatkestavate rendilepingute tuleviku maksed:      

 kuni 1 aasta 3 100 0 160 6 3 266 

 1 kuni 5 aastat 2 803 0 347 24 3 174 

 üle 5 aasta 1 100 0 0 0 1 100 

Kokku 7 003 0 507 30 7 540 

      

Olulise osas „Maa ja ehitised“ rendist moodustab sügavkülmalao rent Tallinnas. Rendileping on sõlmitud 2008.a. kümneks 
aastaks. Ettevõte on väljastanud sügavkülmalao rendileandjale pangagarantii, mis võrdub 12 kuu rendimaksete summaga (vt. 
ka Lisa 32).  
 

Lisa 17 Võlakohustused  

 

Lühiajalised laenud Intressimäär Tähtaeg 
31.12.11 
EUR„000 

31.12.10 
EUR„000 

Kapitalirendikohustused (Lisa 15)   394 689 

Arvelduskrediit: limiit 2 700 tuhat eurot 6 kuu Euribor+1,4% 31.08.2012 636 0 

Investeerimislaenud, sh.   1 763 1 755 

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

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

4 500 tuhat eurot 6 kuu Euribor+0,75% 25.10.2014 424 416 

Kokku (Lisa 3)   2 793 2 444 

 
 

Pikaajalised laenud Intressimäär Tähtaeg 
31.12.11 
EUR„000 

31.12.10 
EUR„000 

Kapitalirendikohustused (Lisa 15)   440 354 

Investeerimislaenud, sh.   8 730 9 132 

  8 675 tuhat eurot 6 kuu Euribor+2,0% 19.08.2015 5 784 5 661 

  700 tuhat eurot 6 kuu Euribor+2,0% 19.08.2015 483 584 

4 500 tuhat eurot 6 kuu Euribor+0,75% 25.10.2014 2 463 2 887 

     

Kokku (Lisa 3)   9 170 9 486 

 

Seisuga 31.12.11 ja 31.12.10 on laenud tagatud kinnistutele seatud hüpoteekidega summas 15 748 tuhat eurot (bilansiline 

väärtus kinnisvarainvesteeringutel 2084 tuhat eurot (31.12.10: 2084 tuhat eurot) ja „Maa ja ehitised“ 3431 tuhat eurot 

(31.12.10: 3845 tuhat eurot)) ja muudele varadele (v.a kinnisvarainvesteeringud ja „Maa ja ehitised“) seatud 

kommertspandiga summas 2 640 tuhat eurot. 2011. aastal ei ole tagatiste osas muutusi toimunud. 

Lisaks on tagatiseks antud tütarettevõtete aktsiad ja osad: AS Saaremere Kala, AS Premia Tallinna Külmhoone, OÜ Vettel, 

AS Premia FFL. 
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Lisa 18 Võlad ja ettemaksed 

   31.12.2011 
EUR „000 

31.12.2010 
EUR „000 

Võlad hankijatele   5 537 5 734 

Võlad töövõtjatele   1 200 1 235 

Võlad Grupi ettevõtetele ja aktsionäridele (Lisa 31)   10 1 252 

Intressivõlad   26 10 

Ostjatelt saadud ettemaksed   33 7 

Muud võlad   78 191 

Maksuvõlad, sealhulgas:   1 581 1 130 

 Sotsiaalmaks   303 230 

 Käibemaks   1 071 683 

 Üksikisiku tulumaks   154 157 

 Ettevõtte tulumaks   15 0 

 Muud maksud   38 60 

Võlad ja ettemaksed kokku   8 465 9 559 

 

 

Lisa 19 Sihtfinantseerimine 

 
 

 
2011 

EUR „000 
2010 

EUR „000 

Tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest perioodi algul   1 679 1 667 

Perioodi jooksul saadud sihtfinantseeringud   367 361 

Valuutakursist tulenev väärtuse muutus   18 38 

Kandmine tuludesse perioodi jooksul (Lisa 27)   -396 -387 

Tulu sihtfinantseerimisest perioodi lõpus   1 668 1 679 

 
2011. aastal saadi kalasegmendi investeeringuteks Euroopa Liidu struktuurifondide toetusi summas 353 (2010: 322) tuhat 
eurot. Aruandeaastal laekus EL struktuurifondide toetuseid kokku 340 (2010: 322) tuhat eurot.   
2011. rahuldas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) OÜ Vettel struktuuritoetuse taotluse  juhtimissüsteemi esmase 
sertifitseerimise ning arendamise projekti finantseerimiseks  kokku summas 4 tuhat eurot.  
Aruandeaastal finantseeris EAS ASi Premia Tallinna Külmhoone projekti eksporditurundusplaani elluviimise raames 
summas 4 tuhat eurot (2010: 28 tuhat eurot). Lisaks sai AS Premia Tallinna Külmhoone 2011 aasta jooksul Eesti 
Toiduainetetööstuse Liidu projektides osaledes mitterahalisel teel ajutist piiratud riigiabi kokku 6 tuhat eurot (2010: 4 tuhat 
eurot). 
 

Lisa 20 Omakapital 
 
31. detsembri 2011 seisuga oli ettevõttel 38 682 860 aktsiat  (2010: 38 682 860)  ning  19 163 oma aktsiat (2010: 19 163). 
Seisuga 31.12.11 oli ettevõtte registreeritud aktsiakapital 23 210 tuhat eurot. Seisuga 31.12.10 oli ettevõtte registreeritud 
aktsiakapital 24 723 tuhat eurot.  

13. aprillil 2011 kanti äriregistrisse ASi Premia Foods aktsiakapitali vähendamine ja ümberarvestamine eurodesse 22. 
veebruaril 2011 toimunud erakorralise aktsionäride üldkoosoleku otsuste alusel. AS-i Premia Foods registreeritud 
aktsiakapitali uus suurus on 23 209 716 eurot, mis on jagatud 38 682 860 lihtaktsiaks nimiväärtusega 0,60 eurot. 

31. mail 2011 toimunud korraline üldkoosolek otsustas maksta jaotamata kasumi arvelt dividende summas 387 tuhat eurot 
ehk 0,01 eurot aktsia kohta. Dividendiõiguslike väärtpaberiomanike nimekiri fikseeriti seisuga 15. juuni 2011 kell 23.59 ning 
dividendide väljamakse toimus 20. juunil 2011. 

Põhikirjas sätestatud minimaalse aktsiakapitali summa on 20 000 000 eurot ja maksimaalne kapital 80 000 000 eurot. 

20. detsembril 2010. a otsustas Premia Foodsi nõukogu optsioonilepingute sõlmimise Premia Foodsi juhatuse ja nõukogu 
liikmetega ning Premia Foodsi tütarettevõtjate juhtkonna liikmete ja võtmetöötajatega optsioonide väljastamiseks 17. 
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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. Kinnitatud optsiooniplaanist ning selle alusel sõlmitavatest optsioonilepingutest saavad 
nimetatud isikud perioodil 10. jaanuar 2012. a kuni 17. jaanuar 2014.a. märkida kokku kuni  900 000 aktsiat (kolmes 300 000 
aktsia allokatsioonis). Kinnitatud optsiooniplaanist ning selle alusel sõlmitavatest optsioonilepingutest saavad nimetatud 
isikud perioodil 10. jaanuar 2012. a kuni 17. jaanuar 2014.a. märkida kokku kuni  900 000 aktsiat. 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. Finantsseisundi aruande real „Muu reserv“ on kajastatud 
optsiooniprogrammi arvestusliku kulu kande vastaspool kooskõlas IFRS 2 toodud arvestuspõhimõtetega. 

Optsioonide väljastamise hetkel hinnati optsiooniprogrammi õiglane väärtus Black-Scholes‟i mudeliga. Optsioonide või 
aktsiate õiglase väärtuse muutus optsiooniprogrammi perioodi jooksul ei mõjuta edaspidi kasumiaruandes kajastatava kulu 
suurust. Optsioonid hinnati väärtuses 0,04 kuni 0,14 eurot optsiooni kohta. Olulisemad mudeli sisendid olid aktsia 
turuväärtus optsioonilepingute sõlmimise päeval 0,93 eurot, optsioonide realiseerimishind optsioonilepingute sõlmimise 
hetkel 0,93 eurot, volatiilsus 20 - 29%, oodatav optsioonilepingu kestus üks kuni kolm aastat ja riskivaba intressimäär 2,8 %. 
Volatiilsus arvutati statistilise analüüsiga leides standardhälbe aktsiate ja seotud indeksite päevasele turuväärtuse muutusele 
viimase ühe kuni kolme aasta jooksul. 2011. aastal on tööjõukuluna kajastatud aktsiapõhiste maksete kulu summas 21 tuhat 
eurot. Finantsaruannete koostamise hetke seisuga ei ole väljastatud optsioone realiseeritud. 

Kinnitatud optsiooniplaanist lähtuvalt on  Aktsiaseltsi nõukogul õigus alates 31. jaanuarist 2011. a kuni 31. jaanuarini 2014. a 
suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali kuni 600 tuhande euro 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 13 910 tuhat euro võrra omakapitali sissemakseid tegemata ülekursi arvelt. Aktsiakapitali 
suurendamiste tulemusena moodustus aktsiakapitali uueks suuruseks 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 12 974 tuhat eurot. Avaliku 
emissiooni tulemusena laekus pärast emissiooniga seotud kulude mahaarvamist laekus Premia Foodsile 12 210 tuhat eurot.  
Premia Foodsi uueks aktsiakapitali suuruseks on registreeritud tuhat 24 723 tuhat eurot.  

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 bilansilises väärtuses 225 tuhat eurot, seoses mittekontrolliva osaluse ostuga, vt. 
lisa 9. 

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 30. 

 
Bilansipäeva seisuga üle 5% osalust omavate aktsionäride nimekiri: 

Aktsionär 
31.12.2011 

aktsiate arv 
31.12.2011 

osalus 
31.12.2010 

aktsiate arv 
31.12.2010 

osalus 

ING Luxembourg S.A., järgmiste aktsionäride aktsiate valdaja:     

 Amber Trust II S.C.A 14 813 540 38,295% 14 813 540 38,295% 

 Amber Trust S.C.A 5 381 370 13,912% 5 381 370 13,912% 

 KJK Fund SICAV:SIF  4 063 456 10,504% 3 918 769 10,130% 

Kasum aktsia kohta on esitatud Lisas 30. 
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Lisa 21 Segmendiaruandlus 
 
Grupi segmendid on määratletud emaettevõtte juhatuse poolt jälgitavatest ja analüüsitavatest aruannetest lähtuvalt. 
Emaettevõtte juhatus jälgib finantstulemusi nii ärivaldkondade kui  geograafiliste piirkondade lõikes. Grupi juhtkonna jaoks 
on finantstulemuste jälgimisel ja vahendite eraldamisel olulisema kaaluga informatsiooniks aruanded ärivaldkondade lõikes, 
seega on see jaotus aluseks ärisegmentide määratlemisel.  
 
Grupi ärisegmentideks on alljärgnevad ärivaldkonnad: 
 
Kala –  kalakasvatus, kala ja kalatoodete tootmine ja hulgimüük;  
Jäätis –  jäätise tootmine ja hulgimüük; 
Külmkaup –  sügavkülmutatud toidukaupade hulgimüük; 
Muud segmendid – muude tegevuste hulka kuuluvad logistikateenuste osutamine, muude teenuste ja kaupade-ja 

materjalide müük. Muud tegevusalad on Grupi seisukohalt väheolulised ja ükski neist ei moodusta 
eraldiseisvat ärisegmenti.  

 
Jäätise ja külmutatud toiduainete aruandlussegmentide vahel esineb suhteliselt kõrge integratsioonitase. See integratsioon 
hõlmab ühist turustamist, müüki ja turundusteenuseid.  

Emaettevõtte juhatus hindab ärisegmentide tulemusi Grupivälise müügitulu ja ärikasumi näitajate alusel. Juhtkond jälgib 
teisese mõõdikuna ka EBITDAd (kasum enne finants-, maksu-, ning põhivara kulumi- ja väärtuse languse kulusid) ja 
EBITDAd äritegevusest (EBITDA enne kalavarude ümberhindlust ja ühekordseid tulusid/kulusid). Nimetatud 
finantsnäitajad on esitatud alljärgnevates tabelites. Lisainformatsioonina on esitatud iga ärisegmendi kohta ka olulisima 
mõõdiku – müügitulu – jaotus riikide lõikes. 

Ärisegmentide tulud ja kulud sisaldavad segmendi poolt otseselt genereeritud tulusid ja kulusid. Jäätise ja külmkauba 
segmentide vahel allokeeritakse integreeritud kulud (turundus- ja müügikulud, üldhalduskulud ja muud äritulud- ja kulud) 
vastavate segmentide konsolideerimata  müügitulude osakaaludele. Segmentidele ei jagata  emaettevõtte kulusid (Grupi 
üldjuhtimise kulusid) ning  immateriaalse põhivara amortisatsiooni. 

Emaettevõtte juhatus jälgib regulaarselt ka informatsiooni ärisegmentide varude ja bioloogiliste varade kohta. 

Sisemised aruanded segmentide kohta koostatakse lähtuvalt samadest arvestuspõhimõtetest nagu on kirjeldatud Lisas 2. 
Segmentidevahelisel hinnakujundusel on lähtutud turutingimustest.  

 

tuhandetes eurodes Lisa Kala Jäätis Külmkaup Muud Eliminee- Kokku 
2011     segmendid rimised  

Grupiväline müügitulu  36 938 28 845 20 630 1 877 0 88 290 

  Soome  31 204 470 0 102  0  31 776 

  Eesti  5 402 9 361 9 199 1 226 0  25 188 

  Läti  96 3 927 7 579 55 0  11 657 

  Leedu  48 5 352 3 830 407 0  9 637 

  Venemaa  0 9 735 22 85 0 9 842 

  Muud riigid  188 0 0 2 0 190 

Segmentidevaheline tulu  0 0 2 17 -19 0 

Segmendi müügitulu kokku  36 938 28 845 20 633 1 894 -19 88 290 

Segmendi EBITDA äritegevusest  3 805 2 787 -308 125 0 6 200 

Jagamata EBITDA äritegevusest       -508 

EBITDA äritegevusest kokku 1       5 692 

Segmendi EBITDA  3 346 1 481 -308 125 0 4 644 

Jagamata EBITDA (emaettevõtte kulud)       -508 

EBITDA kokku       4 136 

Amortisatsioon  -1 198 -1 523 -629 -34 0 -3 384 

Jagamata amortisatsioon       -581 

Amortisatsioon kokku Lisa 26      -3 965 
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tuhandetes eurodes Lisa Kala Jäätis Külmkaup Muud Eliminee- Kokku 
2011     segmendid rimised  

Segmendi ärikasum  2 148 -41 -937 91 0 1 260 

Jagamata ärikasum       -1 089 

Ärikasum kokku       171 

Investeeringud  750 562 242 15 0 1 569 

Jagamata       203 

Investeeringud kokku Lisa 13,14      1 772 

Varud Lisa 7 3 238 3 079 2 857 0 0 9 174 

Bioloogilised varad Lisa 8 8 179 0 0 0 0 8 179 

1 EBITDA enne kalavarude ümberhindlust (-459 tuhat eurot) ja Venemaa jäätisetootmise ümberkolimisega seonduvaid ühekordseid 

kulusid (-1 097 tuhat eurot). 

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

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

  Soome           25 671 460 0 115  0  26 246 

  Eesti  3 838 7 527 9 376 835 0  21 576 

  Läti  79 3 539 7 222 18 0  10 858 

  Leedu  60 5 795 3 142 266 0  9 263 

  Venemaa  0 9 067 87 21 0 9 175 

  Muud riigid  109 49 2 0 0 160 

Segmentidevaheline tulu  245 0 8 21 -274 0 

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

Segmendi EBITDA äritegevusest  1 454 3 404 -569 536 0 4 825 

Jagamata EBITDA äritegevusest       -410 

EBITDA äritegevusest kokku 2       4 415 

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

Jagamata EBITDA (emaettevõtte kulud)       -410 

EBITDA kokku       7 087 

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

Jagamata amortisatsioon       -556 

Amortisatsioon kokku Lisa 26      -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 Lisa 13,14      1 977 

Varud Lisa 7 3 232 3 140 2 178 0 0 8 550 

Bioloogilised varad Lisa 8 8 361 0 0 0 0 8 361 
2 EBITDA enne kalavarude ümberhindlust (1 022 tuhat eurot), ühekordset kindlustushüvitist (1 808 tuhat eurot) ja muid ühekordseid 
kulusid ( -158 tuhat eurot). 
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Põhivarade1  jaotus varade asukoha järgi 
 

 
 

2011 

EUR „000 

2010 

EUR „000 

Soome   4 655 4 814 

Eesti   14 630 15 322 

Läti   5 354 6 173 

Leedu   8 040 8 205 

Venemaa   3 790 4 296 

Rootsi   1 901 1 929 

Kokku   38 370 40 739 

1 Põhivarad, v.a finantsvarad ja investeeringud sidusettevõtetesse 
 
Tulu klientidelt, kelle käive ületab 10% läve konsolideeritud müügitulust: 

   
2011 

EUR „000 

2010 

EUR „000 

Klient 1   17 545 13 662 

Klient 2   11 519 8 423 

Kokku   29 064 22 085 

 

Lisa 22 Müüdud kaupade kulu 

 
 

 
2011 

EUR „000 
2010 

EUR „000 

Edasimüümiseks soetatud kaupade maksumus   -22 644 -18 497 

Materjalid tootmises   -31 218 -29 625 

Tööjõukulud (Lisa 25)   -5 253 -4 744 

Amortisatsioon (Lisa 26)   -1 851 -1 711 

Muud müüdud kaupade kulud 1   -4 396 -4 031 

Müüdud kaupade kulud kokku   -65 362 -58 608 

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 

 
 

 
2011 

EUR „000 
2010 

EUR „000 

Reklaam, turundus ja tootearendus    -2 321 -1 909 

Transpordi- ja logistikateenused   - 4 121 - 2 467 

Tööjõukulud (Lisa 25)   -4 941 -4 927 

Laoruumide rent    -1 730 -1 444 

Amortisatsioon (Lisa 26)   -1 441 -1 655 

Kaubapaigutamise teenused   -746 -229 

Kommunaalkulud   -540 -568 

Müügikontorite rent   -361 -133 

Sisseostetud teenused   -338 -268 

Muud müügi- ja turustuskulud 1   -1 584 -1 539 

Müügi- ja turustuskulud kokku   -18 123 -15 139 

1 Muude müügi- ja turustuskulude hulka kuuluvad seadmete ja hoonete hooldus, kindlustus, personaliga seotud kulud ja 
muud teenused. 
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Lisa 24 Üldhalduskulud 

   
2011 

EUR „000 
2010 

EUR „000 

Tööjõukulud (Lisa 25)   -2 082 -1 586 

Amortisatsioon (Lisa 26)   -673 -652 

Konsultatsiooni- ja nõustamisteenused   -292 -186 

Informatsiooni- ja kommunikatsiooni teenused   -271 -261 

Juriidilised teenused   -263 -208 

Transpordikulud   -253 -214 

Lähetus- ja esinduskulud   -132 -146 

Muud üldhalduskulud 1   -694 -741 

Üldhalduskulud kokku   -4 660 -3 994 

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

Lisa 25 Tööjõukulud 

 
 

 
2011 

EUR „000 
2010 

EUR „000 

Palgakulud   -9 460 -8 774 

Sotsiaalmaks ja muud tööjõumaksud   -2 795 -2 483 

Optsiooniprogrammi kulu   -21 -0 

Tööjõukulud kokku (Lisad 22,23,24)   -12 277 -11 257 

Töötajate arv perioodi lõpul   695 797 

Aasta keskmine töötajate arv   822 813 

Tööjõukulud on kajastatud konsolideeritud koondkasumiaruande ridadel “Müüdud kaupade kulud”, “Üldhalduskulud” ja 
“Müügi- ja turustuskulud”. 

Lisa 26 Amortisatsioon 

 
 

 
2011 

EUR „000 
2010 

EUR „000 

Materiaalse põhivara amortisatsioon (Lisa 13)   -3 260 -3 338 

Immateriaalse põhivara amortisatsioon (Lisa 14)   -705 -680 

Amortisatsioon kokku (Lisad 21,22,23,24)   -3 965 -4 018 

Amortisatsioonikulud on kajastatud konsolideeritud koondkasumiaruande ridadel “Müüdud kaupade kulud”, 
“Üldhalduskulud” ja “Müügi- ja turustuskulud”. 

Lisa 27 Muud tulud ja muud kulud 

 
 

 
2011 

EUR „000 
2010 

EUR „000 

Kasum/kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest   -73 62 

Tulu sihtfinantseerimisest (Lisa 19)   396 387 

Kindlustushüvitis   0 1 808 

Muud tulud   331 554 

Muud kulud   -169 -301 

Muud tulud/kulud kokku   485 2 510 

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 2 900 
tuhat eurot. Arvestades saadud kindlustushüvitise suurust on õiglasema võrreldavuse tagamise eesmärgil vastavalt IAS 1 
saldeeritud konkreetse õnnetusjuhtumiga seotud ühekordse iseloomuga kulusid kokku 1 092 tuhande euro ulatuses. 
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Lisa 28 Finantstulud ja -kulud 

 
 

 
2011 

EUR „000 
2010 

EUR „000 

Intressitulu   5 30 

Muu finantstulu   4 3 

Kasum / kahjum valuutakursi muutustest   -150 62 

Intressikulud   -563 -972 

Muud finantskulud   -165 -501 

Kokku   -869 -1 378 

 

Lisa 29 Tulumaksukulud 

 
 

 
2011 

EUR „000 
2010 

EUR „000 

Kasum (kahjum) enne maksustamist (konsolideeritud)   -698 1 691 

Arvestuslik tulumaks vastavalt kehtestatud maksumääradele   -417 -200 

Arvestusliku tulumaksu korrigeerimine:     

dividendide tulumaksu kulu   -103 0 

maksustatavast tulust mitte mahaarvatavad kulud (+)   348 454 

tulumaksuvaba tulu ja maksusoodustused   -3 -23 

kasutatud ja edasikantavad maksukahjumid (-/+)   319 -620 

Tulumaksu kulu /-tulu   144 -389 

Tasumisele kuuluva tulumaksu kulu    440 -693 

Edasilükkunud tulumaksu kulu / -tulu (Lisa 10)   -296 304 

Mõju kasumiaruandele   144 -389 

Lisa 30 Kasum aktsia kohta 
 
Kasum aktsia kohta on arvutatud emaettevõtja aktsionäridele kuuluva puhaskasumi ja kaalutud keskmise perioodi aktsiate 
arvu suhtena. 

 2011 2010 

Aktsiate keskmine arv (tuhandetes) 38 664 26 380 

Ettevõtte omanike vahel jagunev puhaskasum (tuhandetes eurodes) - 554 1 288 

Kasum aktsia kohta (EUR) - 0,01 0,05 

Kuna potentsiaalsete lihtaktsiate mõju on ebaoluline, on lahustatud kasum aktsia kohta võrdne tava kasumiga aktsia kohta. 
31. detsembri 2011 seisuga oli ettevõttel 38 682 860 aktsiat  (31.12.10: 38 682 860)  ning  19 163 oma aktsiat (31.12.10: 
19 163). Vt. ka Lisa 20. 
 

Lisa 31 Tehingud seotud osapooltega 
 
Ettevõte loeb osapooli seotuks juhul, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole 
ärilistele otsustele. 
 
Seotud osapooled on: 

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

 nõukogu liikmed ja  kõikide Grupi ettevõtete juhatuse liikmed  

 eelpool loetletud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted 
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Grupi ettevõtted on aruandeaastal teostanud ostu-ja müügitehinguid seotud osapooltega alljärgnevates mahtudes: 
 
tuhandetes eurodes 

Osapoole nimi Tehingu   2011 2011 2010 2010 

tuhandetes eurodes liik   Ost Müük  Ost Müük  

Amber Trust II S.C.A. intress   - - 300 - 

              

Nõukogu- ja juhatuse liikmetega 
seotud ettevõtted 

teenused   135 2 130 14 

põhivara   2 3 - - 

  Kokku   137 5 430 14 

Kõik seotud osapoolte vahelised tehingud on juhtkonna hinnangul teostatud turuhindades ja –tingimustel. 
 
Grupi nõuete ja kohustuste saldod seotud osapooltega olid bilansipäeva seisuga järgmised: 

Deebitor Nõuded ja ettemaksed Nõue seisuga 

31.12.11 

Nõue seisuga 

31.12.10 

    EUR '000 EUR '000 

        

Amber Trust S.C.A. Muud nõuded - 110 

Nõukogu- ja juhatuse liikmetega seotud ettevõtted Muud nõuded 2 7 

Kokku   2 117 

        

Kreeditor Võlad ja ettemaksed Võlgnevus 

31.12.11 

EUR '000 

Võlgnevus 

31.12.10 

EUR '000 

Amber Trust II S.C.A Laenu intress - 37 

 
Muud võlad - 1 200 

        

Nõukogu- ja juhatuse liikmetega seotud ettevõtted 
Võlad hankijatele 9 15 

Muud võlad 1 - 

Kokku   10 1 252 

Muu võlg seisuga 31.12.2010 Amber Trust II S.C.A. -le hõlmab detsembris 2008 tekkinud AB Premia KPC oma aktsiate 
tagasiostu võlgnevust summas 1 200 tuhat eurot.  

 
Seotud osapoolte vastu olevaid nõudeid ei ole alla hinnatud. 
 
AS-i Premia Foods ja selle tütarettevõtete juhatuste ja nõukogu liikmete ning teiste juhtkonna võtmeisikute tasud: 

 
 

 
2011 

EUR „000 
2010 

EUR „000 

Lühiajalised hüvitised   961 828 

Lahkumishüvitised   0 61 

Kokku   961 889 

Juhatuse ja nõukogu liikmed ettevõttelt pensioniga seotud õigusi ei saa. Juhatuse liikmetel on õigus saada lahkumishüvitist. 
Maksimaalne kulu lahkumishüvitise maksmisest koos maksudega on 104 tuhat eurot (2010: 104 tuhat eurot).   
  
Optsiooniprogramm 
Aktsiaseltsi nõukogu kinnitas 20. detsembril 2010 juhatuse ja võtmetöötajate optsiooniprogrammi tingimused vastavalt 21. 
aprilli 2010 pakkumis- ja noteerimisprospektis kirjeldatule. Täpsem informatsioon on esitatud lisas 20. 
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Lisa 32 Tingimuslikud kohustused ja varad 
 
Tingimuslik dividendide tulumaksu kohustus  
31. detsember 2011 seisuga oli Grupi jaotamata kasum 890 tuhat eurot (31. detsember 2010: 1 831 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 703 
tuhat eurot (31. detsember 2010: 1 446 tuhat eurot) ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks 
summas 187 tuhat eurot (31. detsember 2010: 385 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 teatud piirangud uute laenude võtmiseks. Bilansipäeva seisuga 31.12.2011 ja 31.12.10 oli 
Grupp vastavuses finantskovenantidega. 

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. 
 
Tingimuslikud kohustused seoses Euroopa Liidu toetustega  
Rootsi tütarettevõttele Överumans Fisk Ab on makstud Euroopa Liidu toetuste tagatiseks on seatud kinnisvarahüpoteek 
varadele jääkväärtusega 98 (2010: 359) tuhat eurot. 

Tingimuslikud kohustused seoses rendigarantiiga  

Grupp on  väljastanud Betooni 4 rendileandjale rendimaksete katteks pangagarantii summale 585 (2010: 565) tuhat eurot.  

Tingimuslikud kohustused seoses Tolliametiga  

Soomes seati oktoobris 2011 Tolliameti kasuks hüpoteek, tollimaksu 30 päevase maksetähtaja katteks, summas 84 tuhat 
eurot. 

 

Lisa 33 Bilansipäevajärgsed sündmused 
 
Läti tütarühingute SIA F.F.L.S ja AS Premia FFL ühinemine 
21. detsembril 2011. a sõlmisid SIA F.F.L.S. ja AS Premia FFL ühinemislepingu ning ühinevate ühingute aktsionärid võtsid 
vastu otsused ühinemise kohta vastavalt Läti seadustele. Ühinemislepingu kohaselt on AS Premia FFL ühendavaks ühinguks 
ning SIA F.F.L.S. ühendatakse AS-i Premia FFL. Ühinemisega antakse kogu SIA F.F.L.S. vara täielikult üle AS le Premia 
FFL ning SIA F.F.L.S. loetakse lõppenuks pärast ühinemise lõpuleviimist.  

SIA F.F.L.S. on valdusettevõte, millel ei ole iseseisvat majandustegevust. Kavandatava ühinemise eesmärk on Premia Grupi 
struktuuri selgemaks, loogilisemaks ja läbipaistvamaks muutmine. Ühinemine viidi lõpule 29. märtsil 2012.a. 

 

Lisa 34 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.  
 
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. 
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Finantsseisundi aruanne 

 

seisuga 31. detsember 31.12.2011 
EUR „000 

31.12.2010 
EUR „000 

Raha 10 82 

Lühiajalised finantsinvesteeringud 1 850 7 840 

Nõuded ja ettemaksed 958 825 

Käibevara kokku 2 818 8 747 

   

Investeeringud tütarettevõtetesse 33 239 27 003 

Pikaajalised finantsinvesteeringud 11 722 12 549 

Materiaalne põhivara 174 1 

Immateriaalne vara 935 0 

Põhivara kokku 46 070 39 553 

Varad kokku 48 888 48 301 

   

   

Laenud 1 998 2 691 

Võlad ja ettemaksed 1 649 114 

Lühiajalised kohustused kokku 3 647 2 805 

   

Laenud 6 547 6 458 

Muud pikaajalised kohustused 51 0 

Pikaajalised kohustused kokku 6 598 6 458 

Kohustused kokku 10 245 9 263 

   

Aktsiakapital 23 210 24 723 

Ülekurss 16 026 14 513 

Oma aktsiad -30 -30 

Muud reservid 21 0 

Jaotamata kahjum -584 -168 

Omakapital kokku 38 643 39 038 

Kohustused ja omakapital kokku 48 888 48 301 
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Koondkasumiaruanne   
  
31. detsembril lõppenud aasta kohta 
 

2011 
EUR „000 

2010 
EUR „000 

   

Müügitulu 399 217 

Müüdud kaupade kulu -1 0 

Brutokasum  398 217 

   

Müügi- ja turustuskulud -4 0 

Administratiivkulud -921 -560 

Muud äritulud/-kulud 3 0 

Ärikasum  -524 -343 

   

Finantstulud 1 231 750 

Finantskulud -474 -413 

Kasum enne maksustamist 233 -6 

Tulumaks -103 0 

Perioodi puhaskasum 130 -6 

   

Koondkasum kokku 130 -6 
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Rahavoo aruanne  

 

 
2011 

EUR „000 
2010 

EUR „000 

Rahavoog äritegevusest   

Puhaskasum 130 -6 

Korrigeerimine:   

 Põhivara kulum ja väärtuse langus 15 0 

 Kasum põhivara müügist -3 0 

   Kapitaliosaluse kasum sidusettevõttest -3 0 

 Muud mitterahalised muutused 506 -727 

 Muutused nõuetes ja ettemaksetes  -268 425 

 Muutused kohustustes ja ettemaksetes -906  -76 

 Makstud ettevõtte tulumaks -103 0 

Rahavoog äritegevusest kokku  -632 -384 

Rahavoog investeeringutest   

Materiaalse põhivara müük 13 0 

Materiaalse põhivara soetamine -46 0 

Netorahavoog tütarettevõtete omandamisest 0 -1 

Tasutud sidusettevõtte omandamisel 0 -13 

Kontsernikonto muutus 903 -708 

Antud laenud -2 352 -14 001 

Antud laenude tagasimaksed 1 580 1 574 

Saadud intressid 435 171 

Rahavoog investeeringutest kokku 533 -12 978 

Rahavoog finantseerimistegevusest   

Arvelduskrediidi saldo muutus 636 0 

Kontsernikonto muutus 1 328 0 

Saadud laenud 1 361 6 332 

Laenude tagasimaksed -2 539 -5 707 

Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed -7 0 

Aktsiate emiteerimine 0 12 210 

Makstud dividendid -387 0 

Makstud intressid -357 -140 

Rahavoog finantseerimistegevusest kokku 35 12 695 

RAHAVOOG KOKKU: -64 -667 

Raha ja raha ekvivalentide muutus   

Raha ja raha ekvivalendid aasta alguses 82 758 

Raha ja raha ekvivalentide muutus -64 -667 

Kasum/kahjum valuutakursi muutustest -8 -9 

Raha ja raha ekvivalendid aasta lõpus 10 82 
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Omakapitali muutuste aruanne 
Korrigeeritud konsolideerimata omakapital on aluseks jaotatava omakapitali määramisele vastavalt Eesti 
raamatupidamisseadusele. 

tuhandetes eurodes             

  Aktsia 
kapital 

Ülekurss Oma 
aktsiad  

Reservid Jaotamata 
kasum 

Oma-
kapital 
kokku 

Saldo 31. detsember 2009 1 546 25 481 -255 0 -65 26 707 

Fondiemissioon 13 910 -13 910 0 0 0 0 

Aktsiate emiteerimine 9 267 2 942 0 0 0 12 209 

Oma aktsiate võõrandamine 0 0 128 0 0 128 

Kahjum oma aktsiate võõrandamisest 0 0 97 0 -97 0 

Aruandeperioodi koondkasum 0 0 0 0 -6 -6 

Kokku muutus 23 177 -10 968 225 0 -103 12 331 

Saldo 31. detsember 2010 24 723 14 513 -30 0 -168 39 038 

Valitseva ja olulise mõju all olevate osaluste 
bilansiline väärtus 

          -27 003 

Valitseva ja olulise mõju all olevate osaluste 
väärtus arvestatuna kapitaliosaluse meetodil 

          29 337 

Korrigeeritud konsolideerimata omakapital 
31.detsember 2010 

          41 372 

Optsiooniprogrammi õiglase väärtuse kulu 0 0 0 21 0 21 

Aktsia nimiväärtuse vähendamine -1 513 1 513 0 0 0 0 

Kahjum Premia Foods AS ja OÜ TCS Invest 
ühendamisest 

0 0 0 0 -159 -159 

Dividendid 0 0 0 0 -387 -387 

Aruandeperioodi koondkasum 0 0 0 0 130 130 

Kokku muutus -1 513 1 513 0 21 -416 -395 

Saldo 31. detsember 2011 23 210 16 026 -30 21 -584 38 643 

Valitseva ja olulise mõju all olevate osaluste 
bilansiline väärtus 

          -33 239 

Valitseva ja olulise mõju all olevate osaluste 
väärtus arvestatuna kapitaliosaluse meetodil 

          35 104 

Korrigeeritud konsolideerimata omakapital 
31.detsember 2011 

          40 508 
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Juhatuse ja nõukogu kinnitus 
 
 
Juhatus on koostanud AS Premia Foods 31. detsembril 2011 lõppenud aasta tegevusaruande ja konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruande. 

 
 

 
Juhatuse esimees 

 
Kuldar Leis 

 
  9. aprill 2012 

 
Juhatuse liige 

 
Silver Kaur 

 
  9. aprill 2012 

 
Juhatuse liige 

 
Katre Kõvask 

 
  9. aprill 2012 

 
 
AS Premia Foods nõukogu on läbi vaadanud juhatuse koostatud aastaaruande, mis koosneb tegevusaruandest, 
konsolideeritud finantsaruandest, juhatuse ettepanekust kasumi jaotamiseks ja sõltumatu audiitori otsusest, ning on andnud 
heakskiidu aastaaruande esitamiseks aktsionäride aastakoosolekule. 

 
 

 
Nõukogu esimees 

 
Indrek Kasela 

 
…………………………………     . aprill 2012 

 
Nõukogu liige 

 
Lauri Kustaa Äimä 

 
…………………………………     . aprill 2012 

 
Nõukogu liige 

 
Harvey Sawikin 

 
…………………………………     . aprill 2012 

 
Nõukogu liige 

 
Aavo Kokk 

 
…………………………………     . aprill 2012 

 
Nõukogu liige 

 
Jaakko Karo 

 
…………………………………     . aprill 2012 

 
Nõukogu liige 

 
Erik Haavamäe 

 
…………………………………     . aprill 2012 



 

AS PricewaterhouseCoopers, Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn; tegevusluba nr 6  
T: 614 1800, F: 614 1900, www.pwc.ee  
 

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE 
 
 
AS Premia Foods aktsionäridele 
 
Oleme auditeerinud kaasnevat AS Premia Foods ja selle tütarettevõtete konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab konsolideeritud finantsseisundi aruannet seisuga 
31. detsember 2011, konsolideeritud koondkasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja 
rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande 
koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muud selgitavat informatsiooni.  
 

Juhatuse kohustused konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande osas 
 

Juhatus vastutab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamise ning õige ja õiglase 
esitamise eest kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu võetud 
Euroopa Liidu poolt, ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhatus peab vajalikuks, et võimaldada kas 
pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruande koostamist. 
 

Vandeaudiitori kohustus 
 

Meie kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamus konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande 
kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega. Need standardid 
nõuavad, et me oleme vastavuses eetikanõuetega ning et me planeerime ja viime auditi läbi 
omandamaks põhjendatud kindlustunnet, et konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda 
olulisi väärkajastamisi.  
 

Audit hõlmab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud 
informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali kogumiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Nende 
protseduuride hulk ja sisu sõltuvad audiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et 
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid 
olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride kavandamiseks võtab audiitor nende 
riskihinnangute tegemisel arvesse konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ning 
õigeks ja õiglaseks esitamiseks juurutatud sisekontrollisüsteemi, kuid mitte selleks, et avaldada 
arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab ka kasutatud arvestuspõhimõtete 
asjakohasuse, juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute põhjendatuse ja konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruande üldise esituslaadi hindamist.  
 

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

Arvamus 
 

Meie arvates kajastab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt 
AS Premia Foods ja selle tütarettevõtete finantsseisundit seisuga 31. detsember 2011 ning nende sellel 
kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas rahvusvaheliste 
finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. 
 
 

AS PricewaterhouseCoopers 
 
 
 
 
 
Ago Vilu       Lauri Past 
Vandeaudiitor, litsents nr 325     Vandeaudiitor, litsents nr 567 
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KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK 
 
AS Premia Foods Grupi jaotamata kasum seisuga 31.12.2011 on 890 tuhat eurot. 
 
AS Premia Foods juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku maksta kuni 31.detsembrini 2011 kogunenud 
jaotamata kasumi arvelt dividende summas 387 tuhat eurot ehk 0,01 eurot aktsia kohta 
 
 
 
Juhatuse esimees 

 
Kuldar Leis 
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Juhatuse liige 

 
Silver Kaur 
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Juhatuse liige 

 
Katre Kõvask 
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