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Tegevusaruanne

  

AS A. Le Coq on Eesti suurim joogitootja. Ettevõtte tooteportfelli kuuluvad järgmised tootegrupid: õlu, siider, long drink, karastusjoogid, kali, 

spordi- ja energiajoogid, veed, mahlad ja mahlajoogid. 

 

Majandusnäitajad 2011 

 

2011. aastal ettevõtte müügimahud kasvasid võrreldes 2010. aastaga 7% võrra. Ettevõte realiseeris 133 miljonit liitrit jooke, sealhulgas 

sisemaiselt 114 miljonit liitrit (5% rohkem kui 2010.aastal). Suurenenud tähelepanu ekspordile tagas välisturgudele realiseeritud toodete 

müügimahu 20%-lise kasvu – 2011.aastal eksportis A. Le Coq 20 miljonit liitrit. AS A. Le Coq siseturu müüginumbrid arenesid järgmiselt: 

mahlade müük kasvas 19%, long drinkidel ja spordijookidel 10%, vee müük 8%, õllel 5%; siidritel 3%, mahlajookidel 1% ning kahanesid 

karastusjookide  -7% ning kalja -8%  müügimahud. Suurenenud müügimahud tagasid ka finantstulemuse kasvu – AS A. Le Coq ärikasum 

suurenes 1068 tuh. euro võrra (+9%) 12 973 tuh.euroni. 

 

Turundus ja tootearendus 2011 

 

Turundustegevus oli suunatud põhiliselt järgmistele kaubamärkidele: õllede tootegrupis “A. Le Coq “, long drinkide tootegrupis “G:N“, 

karastusjookide tootegrupis “Limonaad / Limpa“, ”Kelluke”, ”Valge Klaar” ja ”RC Cola”, samuti naturaalne kääritatud kali ”A. LeCoq”, siidrite 

tootegrupis “Fizz“, spordijookide grupis ”Arctic Sport” , mahlade ja mahlajookide tootegrupis ”Aura” ja „Aura Fresh“, vee tootegrupis ”Aura” ning 

”Aura Fruit”,energiajookide grupis ”Dynami:t”. 

Tootearendustegevuses olid olulisemad väljundid mitmed uued tooted: õlle kategoorias alustati Tsehhi tüüpi A. Le Coq Pils tootmist, samuti 

osutus edukaks ka Valgevene sõsarettevõttest imporditud „Lidskoe Premium’i“ sisenemine slaavi-tüüpi õllede turule. 

Vastutustundliku ettevõttena alustati vaid 2,9%’lise alkoholisisaldusega „A. Le Coq I“ tootmist, mis pani aluse kodumaiste lahjade õllede 

kategooriale. Ka Eesti esimese alkoholivaba siidri Fizz Pear tõi turule A. LeCoq. 

Uusi maitseid ja uuenduslikke tooteid jätkus A. Le Coq’ile omaselt ka kõigis teistes tootekategooriates. 

 

AS A. Le Coq käive oli 2011. aastal 76 077  tuh.eurot , kasvades võrreldes 2010. aastaga 10%, ettevõtte maksude-eelne puhaskasum oli 13 578 

tuh. eurot (+12%). Head majandustulemused lubavad ettevõtte juhtkonnal teha aktsionäridele ettepaneku eraldada dividendide jaotamiseks juba 

teist aastat järjest 6 391 tuh. eurot. 

 

Kultuuri-, hariduse- ja sporditoetused 2011 

 

Sotsiaalselt vastutustundliku ettevõttena seisab AS A. Le Coq Eesti tipp-ja harrastusspordi arengu eest. A. Le Coq on õla alla pannud jalgpallile 

toetades Eesti esindusstaadioni A. Le Coq Arenat ning kuldsponsorina Eesti Jalgpalli Liitu. Eesti ja Euroopa Jalgpalli Liiduga  on sponsoreeritud 

minijalgpalliväljakute ehitamist üle Eesti. Tänu rahalisele abile rajas Jalgpalli Liit 40 väljakut Eesti maakonnakeskustes, linnades ja koolides. 

Eraldi väärib märkimist A. Le Coq’i toetus Tartu kaasaegseimale spordihallile A. Le Coq Sport, mille toetamiseks on ettevõte sõlminud 

15-aastase toetuslepingu. 

2011. aastal pälvis 64 tuh. eurose ja ühtlasi ka viimase A. Le Coqi poolt aasta parimale noorsportlasele välja antava stipendiumi noor sõudja 

Kaisa Pajusalu. 

Juba viiendat aastat järjest andis A. Le Coq välja stipendiumid Tartu ja Võrumaa Kutsehariduskeskuse õpilastele koguväärtuses 5200 eurot, 

millega ettevõte soovib tunnustada mehhatroonika, lukksepa ja infotehnoloogiasüsteemide õpilasi, kes on oma õpingutega ja 

töössesuhtumisega eeskujuks oma kaasõpilastele ning võimalusel leiavad rakendust joogi-ja õlletööstuses. 

Samuti toetab A. Le Coq jätkuvalt Eesti intellektipuuetega noorte kodu -Maarja Küla, Teaduskeskust AHAA, Eestimaa Looduse Fondi poolt 

rajatud Aura Loodusrada, Lõuna-Eesti suurimat veekeskust - Aura Veekeskus – ning arvukaid kultuurisündmusi erinevates Eesti paikades. 

 

Investeeringud 2011 

 

2011. aastal investeeris AS A. Le Coq põhivarasse kokku 4 635 tuh. eurot. Olulisemateks investeeringuteks olid mitmed tootearendusideede 

realiseerimist võimaldavad kapitalimahutused, mis võimaldavad hoida ettevõtte tootmisseadmeid pidevas vastavuses joogitööstuse 

maailmataseme nõudmistega. Lisaks tootmisinvesteeringutele uuendati ka 2011. aastal logistika- ja müügitegevust toetavaid seadmeid. 

 

Plaanid 2012 

 

2012. aasta tegevusplaanid on suunatud organisatsiooni efektiivsuse jätkuvale kasvatamisele, oma tugevate positsioonide säilitamisele 

koduturul ning müügimahtude kasvatamisele eksporditurul. Eesmärkide täitmiseks jätkame tootmise moderniseerimist, mis võimaldab muuta 

tooteportfelli tarbijale veelgi atraktiivsemaks. Samal eesmärgil on ettevõttel plaanis alustada koostööd (s.h. soetada vähemusosalus) kahe Eesti 

väiketootjaga – OÜ Verska Mineraalvee ja AS Karme. Moodsamad tootmisseadmed lubavad edukalt realiseerida ka ambitsioonikaid 

ekspordiplaane. 

Organisatsiooni efektiivsuse tõstmiseks pöörame järjest suuremat tähelepanu töötajate rahulolu kõikidele aspektidele. 

2012. aastal on planeeritud investeerida kokku  põhivarasse 4 956 tuh. eurot, millest suurem investeering on ettevõtte logistikakeskuse 

laiendamine summas 2 240 tuh. eurot. Tootmisinvesteeringutest on olulisemad on mõõdutankide laiendus 828 tuh. eurot ja täiendav
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investeering klaaspudeli villimisliini 330 tuh. eurot. 

 

 

Finantsnäitajad 2010-2011 ja nende arvutamise põhimõtted  

Kasumiaruanne ( tuhandetes eurodes) 2011 2010

Netokäive 76 076 69 460

Ärikasum 12 973 11 909

EBITDA 17 279 16 362

Puhaskasum 12 236 12 128

   

Bilanss (tuhandetes eurodes)   

Käibevara kokku 22 429 19 930

Põhivara kokku 61 229 55 883

Varad kokku 83 658 75 813

Omakapital 72 620 65 380

Omakapitali osakaal (%) 87% 86%

   

Juurdekasvud   

Käibe kasv 10% 7%

Ärikasumi kasv 9% 18%

EBITDA kasv 6% 14%

Puhaskasumi kasv 1% 20%

Varade kasv 10% 4%

Omakapitali kasv 11% 23%

   

Rentaabluse suhtarvud (%)   

Omakapitali puhasrentaablus (ROE) 18% 20%

Varade puhasrentaablus (ROA) 18% 16%

Käibe puhasrentaablus 16% 17%

   

Likviidsussuhtarvud   

Maksevõime kordaja 2,0 1,9

Likviidsuskordaja 1,1 0,9

 

Omakapitali osakaal Omakapital / Bilansimaht *100%  
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Omakapitali puhasrentaablus (ROE) Puhaskasum / Keskmine Omakapital *100%

Varade puhasrentaablus (ROA) Puhaskasum / Keskmine varade maht *100%

Käibe puhasrentaablus Puhaskasum / Netokäive *100%  

Maksevõime kordaja Käibevara / Lühiajalised kohustused  

Likviidsuskordaja (Käibevara - Varud) / Lühiajalised    kohustused
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 1 401 1 074 2

Finantsinvesteeringud 4 4  

Nõuded ja ettemaksed 10 696 8 740 3

Varud 10 328 10 111 5

Kokku käibevara 22 429 19 929  

Põhivara    

Nõuded ja ettemaksed 23 668 18 650 4

Materiaalne põhivara 32 981 32 603 6

Immateriaalne põhivara 4 580 4 631 7

Kokku põhivara 61 229 55 884  

Kokku varad 83 658 75 813  

Kohustused ja omakapital    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Laenukohustused 209 202 8

Võlad ja ettemaksed 10 570 9 901 10

Kokku lühiajalised kohustused 10 779 10 103  

Pikaajalised kohustused    

Laenukohustused 259 330 8

Kokku pikaajalised kohustused 259 330  

Kokku kohustused 11 038 10 433  

Omakapital    

Aktsiakapital nimiväärtuses 613 560 11

Ülekurss 1 424 1 424  

Kohustuslik reservkapital 232 232  

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 58 115 51 037  

Aruandeaasta kasum (kahjum) 12 236 12 127  

Kokku omakapital 72 620 65 380  

Kokku kohustused ja omakapital 83 658 75 813  
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Kasumiaruanne
(tuhandetes eurodes)

 2011 2010 Lisa nr

Müügitulu 76 077 69 460 12

Muud äritulud 803 583 13

Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus -66 475  

Kaubad, toore, materjal ja teenused -41 440 -36 603 14

Mitmesugused tegevuskulud -11 375 -10 887 15

Tööjõukulud -6 289 -5 989 16

Põhivara kulum ja väärtuse langus -4 306 -4 453 6,7

Muud ärikulud -431 -677 17

Ärikasum (kahjum) 12 973 11 909  

Finantstulud ja -kulud 605 219  

Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 13 578 12 128  

Tulumaks -1 342 0 11

Aruandeaasta kasum (kahjum) 12 236 12 128  
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Rahavoogude aruanne
(tuhandetes eurodes)

 2011 2010 Lisa nr

Rahavood äritegevusest    

Ärikasum (kahjum) 12 973 11 909  

Korrigeerimised    

Põhivara kulum ja väärtuse langus 4 306 4 453 6,7

Kasum (kahjum) põhivara müügist -9 0  

Kokku korrigeerimised 4 297 4 453  

Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -1 858 47 3,10

Varude muutus -218 -316 5

Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 670 811  

Laekunud intressid 4 6  

Makstud intressid -17 -138  

Makstud ettevõtte tulumaks -1 342 0  

Kokku rahavood äritegevusest 14 509 16 772  

 

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -4 487 -2 124 6,7

Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist 9 2 6,7

Antud laenud -4 998 -7 294 4,18

Antud laenude tagasimaksed 3 2 803  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -9 473 -6 613  

 

Rahavood finantseerimistegevusest    

Saadud laenud 500 1 000 4,18

Saadud laenude tagasimaksed 0 -11 047  

Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed -213 -242 8

Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest 53 0  

Makstud dividendid -5 049 0 11

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -4 709 -10 289  

Kokku rahavood 327 -130  

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 074 1 204 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 327 -130  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 401 1 074 2
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Omakapitali muutuste aruanne
(tuhandetes eurodes)

  Kokku

Aktsiakapital

nimiväärtuses

Registreerimata

aktsiakapital
Ülekurss Oma

aktsiad

Kohustuslik

reservkapital
Muud

reservid

Jaotamata

kasum

(kahjum)

31.12.2009 560 0 1 424 0 232 0 51 037 53 253

Aruandeaasta kasum (kahjum) 0 0 0 0 0 0 12 127 12 127

31.12.2010 560 0 1 424 0 232 0 63 164 65 380

Aruandeaasta kasum (kahjum) 0 0 0 0 0 0 12 236 12 236

Emiteeritud aktsiakapital 53 0 0 0 0 0 0 53

Makstud dividendid 0 0 0 0 0 0 -5 049 -5 049

31.12.2011 613 0 1 424 0 232 0 70 351 72 620

Täpsem informatsioon aktsiakapitali,selle muutuste ja väljamakstud dividendide kohta on toodud lisas 12.
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS A. Le Coq 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea

raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise

Toimkonna poolt valja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud

alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes.

AS A. Le Coq ei ole koostanud kontserni raamatupidamise aastaaruannet, kuna tema aktsiatest 100% kuulub lepinguriigis (Soome vabariigis)

registreeritud emaettevõtjale Olvi Oyj, kes koostab ja avalikustab oma asukohamaa seaduste kohaselt kontserni konsolideeritud

auditeeritud aastaaruande.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on A.

Le Coq AS arvestusvaluutaks alates 1. jaanuarist 2011 euro. Muutus arvestusvaluutas on kajastatud edasiulatuvalt. Seisuga 1. jaanuar 2011

on ettevõte teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro.

2011. aasta 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

Finantsvarad

Ettevõttel on järgmised finantsvarad: raha ja ekvivalendid, nõuded ostjate vastu ja muud nõuded ning pikaajalised finantsinvesteeringud.

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval (s.t päeval, mil ettevõte võtab endale kohustuse (näiteks sõlmib lepingu) teatud

finantsvara ostuks või müügiks).

Raha ja raha ekvivalendid, nõuded ostjatele ja muud nõuded (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja

arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõuded, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete

korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus tagasimaksed ning võimalikud allahindlused), mistõttu

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

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

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

Raha

Rahana kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning raha teel.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluuta euro (ettevõtte arvestusvaluuta on euro (kuni 31.detsembrini 2010

Eesti kroon). Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud

Euroopa keskpanga valuutakursid (kuni 31. detsembrini 2010 Eesti Panga valuutakursid). Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad

ja –kohustused (rahas tasutavad nõuded ja laenud), hinnatakse bilansipäeval ümber arvestusvaluutasse bilansipäeval kehtivate Euroopa

keskpanga (kuni 31. detsembrini 2010 Eesti Panga) 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; lühiajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse,

mille õiglane väärtus on usaldusväärselt hinnatav), hinnatakse ümber arvestusvaluutasse, võttes aluseks Euroopa Keskpanga (kuni

31. detsembrini 2010 Eesti Panga) 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 Euroopa Keskpanga (kuni

31. detsembrini 2010 Eesti Panga) valuutakursi alusel. 

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtjaks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõtjal on kontroll. Tütarettevõtjat loetakse emaettevõtja kontrolli all olevaks, 

kui emaettevõtja kontroll on üle 50% tütarettevõtja hääleõiguslikest aktsiatest või osadest, kui emaettevõtja on võimeline kontrollima 

tütarettevõtja tegevus- ja finantspoliitikat või kui emaettevõtjal on õigus nimetada või tagasi kutsuda enamikku nõukogu liikmetest.
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Tütarettevõtjate soetamist kajastatakse ostumeetodil. Vastavalt ostumeetodile võetakse omandatud tütarettevõtja varad ja kohustused arvele 

nende õiglases väärtuses ning omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud netovara õiglase väärtuse vahe

kajastatakse firmaväärtusena. 

 

Investeeringud tütarettevõtjatesse kajastatakse bilansis kasutades kapitaliosaluse meetodit. Selle meetodi kohaselt võetakse investeering algselt

arvele tema soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse järgmistel perioodidel investori osalusega muutustes investeeringuobjekti omakapitalis,

omandamisel tekkinud firmaväärtuse võimalike allahindlustega ning omandamisel tekkinud negatiivse firmaväärtuse tuluna kajastamisega. 

Omavahelised realiseerumata kasumid elimineeritakse vastavalt ettevõtte osaluse suurusele. Realiseerimata kahjumid elimineeritakse samuti,

välja arvatud juhul, kui kahjumi põhjuseks on vara väärtuse langus. 

Juhul kui ettevõtte osalus kapitaliosaluse meetodil kajastatava tütarettevõtja kahjumis on võrdne või ületab tütarettevõtja bilansilist

väärtust,vähendatakse investeerigu bilansilist väärtust nullini ning edasisi kahjumeid kajastatakse bilansiväliselt. Erandiks on olukord, kui

ettevõte on garanteerinud või kohustatud rahuldama tütarettevõtja kohustusi - sellisel juhul kajastatakse bilansis nii vastavat kohustust

kui kapitaliosaluse meetodi kahjumit. 

Osalust omandatud tütarettevõtjate varades ja kohustustes ning omandamisel tekkinud firmaväärtust kajastatakse bilansis netosummana

vastavalt real „Tütarettevõtjate aktsiad ja osad". 

Osalust omandatud tütarettevõtete tuludes ja kuludes kajastatakse kasumiaruandes netosummana vastavatel ridadel "Finantstulud ja

-kulud investeeringutelt tütarettevõtetesse". 

 

Ühinemine 

 

Seisuga 01.01.2009 ühines AS A. Le Coq oma emaettevõttega AS A. Le Coq Group. Ühendavaks ühinguks oli AS A. Le Coq ning

ühendatavaks ühinguks oli AS A. Le Coq Group. Ühinemise tulemusena lõpetas AS A. Le Coq Group oma tegevuse eraldiseisva juriidilise

üksusena ning AS A. Le Coq sai AS-i A. Le Coq Group õigusjärglaseks. 

Alates ühendamise bilansipäeva hetkest 01.01.2009 hakkas AS A. Le Coq ettevõtte AS A. Le Coq Group varasid ja kohustusi ning tulusid ja

kulusid kajastama rida-realt (analoogiliselt konsolideeritud aruannetega) oma aruandes. 

 

 

Nõuded ja ettemaksed

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

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

allahindlused).

Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele

lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised finantsraskused

ning maksetähtaegadest kinnipidamine.

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

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

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

Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete summa on vahe nende nõuete bilansilise väärtuse ja tulevaste rahavoogude nüüdisväärtuse vahel, kasutades

sisemise intressimäära meetodit. Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete summa võrra ning kahjum

allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Varem allahinnatud ebatõenäoliselt laekuvate nõuete

laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

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

omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus tagasimaksed ja

võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete

korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades

järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, 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 pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega 

seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete 

amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad). 

Varude kuluks kandmisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit. 

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. 

Varude kuluks kandmisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.
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Neto realiseerimismaksumus on äritegevuse käigus saadav hinnanguline müügihind, millest on maha arvatud hinnangulised müügikulud. 

 

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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

soetusmaksumusega alates 511 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 511 euro 

kantakse kuludesse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

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

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

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

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

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõte saab varaobjektiga

seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulusid

kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

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

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

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

vara amortiseerimine.

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

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

amortisatsiooninormid.

Põhivara arvelevõtmise alampiir    511

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Ehitised 33

Rajatised 10

Masinad ja seadmed 7

Transpordivahendid 5

IT seadmed 3

Muu inventar 3

Arenguväljaminekud 3

Arvutitarkvara 3

Patendid, litsentsid, kaubamärgid 3

Maad 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”. 

 

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 äritulude või muude ärikulude real. 

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

 

Immateriaalne põhivara 

 

Immateriaalset vara (arenguväljaminekud, patendid, litsentsid, kaubamärgid, tarkvara) kajastatakse bilansis siis, kui vara on ettevõtte 

poolt kontrollitav, tema kasutamisest saadakse tulevikus majanduslikku kasu ning vara soetusmaksumus on usaldusväärselt mõõdetav. 
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Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.

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

väärtuse langusest tulenevad allahindlused. 

 

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

 

Määramata kasuliku elueaga immateriaalseid põhivarasid (äriühenduse käigus tekkinud firmaväärtus) ei amortiseerita, kuid nende

väärtuse kontrollimiseks viiakse igal bilansipäeval läbi väärtuse test ning juhul kui nende kaetav väärtus osutub väiksemaks

bilansilisest jääkmaksumusest, hinnatakse vara alla kaetava väärtuseni. 

Määratud kasuliku elueaga immateriaalsete põhivarade amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsioonimäär määratakse igale immateriaalse põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust elueast. 

 

Arenguväljaminekud on kulutused, mida tehakse uurimistulemuste rakendamisel uute konkreetsete toodete ja teenuste

väljatöötamiseks. Arenguväljaminekuid kapitaliseeritakse juhul kui eksisteerib kava projekti elluviimiseks ning immateriaalsest varast

tulevikus tekkivat majanduslikku kasu on võimalik usaldusväärselt mõõta. 

 

Uue majandusüksuse asutamisega seotud väljaminekuid, uue teadusliku või tehnilise informatsiooni kogumise eesmärgil läbi viidud uuringutega

seotud kulutusi ning koolituskulusid ei kapitaliseerita. 

 

Firmaväärtus 

 

Firmaväärtus on positiivne vahe äriühenduse käigus omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud netovara õiglase väärtuse vahel,

peegeldades seda osa soetusmaksumusest, mis tasuti omandatud ettevõtte selliste varade eest, mida ei ole võimalik eristada ja eraldi

arvele võtta. Omandamise kuupäeval kajastatakse firmaväärtus selle soetusmaksumuses immateriaalse varana. 

Edasisel kajastamisel mõõdetakse firmaväärtust tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud võimalikud väärtuse langusest

tulenevad allahindlused. Äriühendusest tekkinud firmaväärtust ei amortiseerita. Selle asemel viiakse kord aastas (või tihedamini, kui mõni

sündmus või asjaolude muutus viitab, et firmaväärtuse väärtus võib olla langenud) läbi vara väärtuse languse test. Firmaväärtus hinnatakse 

alla tema kaetavale väärtusele, juhul kui see on väiksem bilansilisest jääkmaksumusest. Firmaväärtuse allahindlusi ei tühistata. 

 

Negatiivne firmaväärtus on negatiivne vahe omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud netovara õiglase väärtuse vahel. 

Negatiivne firmaväärtus kajastatakse selle tekkimisel kasumiaruandes tuluna. 

 

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 amortiseerimine lõpetatakse ning seda kajastatakse kas bilansilises jääkmaksumuses või õiglases väärtuses

(miinus müügikulutused), sõltuvalt sellest, kumb on madalam, käibevarana eraldi bilansikirjel „Müügiootel põhivara“. 

 

Varade väärtuse langus 

 

Määramata kasuliku elueaga vara (nii materiaalne põhivara (maa) kui immateriaalne põhivara (firmaväärtus)) ei amortiseerita vaid kontrollitakse 

kord aastas vara väärtuse langust, võrreldes vara bilansilist maksumust kaetava väärtusega. 

Amortiseeritavate varade puhul hinnatakse vara väärtuse võimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist. Selliste asjaolude esinemise korral 

hinnatakse vara kaetavat väärtust ning võrreldakse seda bilansilise maksumusega. 

Väärtuse langusest tekkinud kahjum kajastatakse summas mille võrra vara bilansiline maksumus ületab selle kaetava väärtuse. Vara

kaetav väärtus on vara õiglane väärtus, millest on maha lahutatud müügikulutused, või selle kasutusväärtus, vastavalt sellele, kumb on kõrgem. 

Vara väärtuse languse hindamise eesmärgil hinnatakse kaetavat väärtust kas üksiku varaobjekti või väikseima võimaliku varade grupi

kohta, mille jaoks on võimalik rahavoogusid eristada (cash generating unit). 

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. 

 

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. 

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. 
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Ettevõte kui rentnik 

 

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma

nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks.

Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. 

Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara

eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi lepingute sõlmimisega otseselt

kaasnevad rentniku poolt kantavad esmased otsekulutused kajastatakse renditava vara soetusmaksumuse koosseisus. 

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele

nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud

soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende

nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases

väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades

sisemise intressimäära meetodit.

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

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

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

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

tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Eraldistena kajastatakse bilansis tõenäolisi kohustusi, mis on avaldunud enne bilansikuupäeva toimunud sündmuste tagajärjel ning

mille realiseerumise aeg või summa ei ole kindlad. Eraldiste kajastamisel bilansis on lähtutud juhtkonna hinnangust eraldise

täitmiseks tõenäoliselt vajamineva summa ning eraldise realiseerumise aja kohta. Eraldis kajastatakse bilansis summas, mis on juhtkonna

hinnangu kohaselt bilansipäeva seisuga vajalik eraldisega seotud kohustuse rahuldamiseks või üleandmiseks kolmandale osapoolele.

Muud võimalikud või eksisteerivad kohustused, mille realiseerumine on vähemtõenäoline kui mitterealiseerumine või millega

kaasnevate kulutuste suurust ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata, on avalikustatud aastaaruande lisades tingimuslike

kohustustena.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse

dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna

korrigeerimistelt. Alates 1.01.2011 on dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks 21/79 (2010. aastal kehtis sama maksumäär

21/79) väljamakstavalt netosummalt, millest on võimalik maha arvata enne 1. jaanuari 2000 tasutud ettevõtte tulumaks vastava

koefitsiendi alusel. Teatud tingimustel on võimalik saadud dividende jaotada edasi ilma täiendava tulumaksukuluta. Dividendide

väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui

dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval.

Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetel erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste

vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustusi. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust,

mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis kaasneks jaotamata kasumi

dividendidena väljamaksmisel, on esitatud aastaaruande lisades.

Tulud

Tulu kaupade müügist 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.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes

valmidusastme meetodist.

Müügitulu ei sisalda makse (käibemaks, aktsiis) ja korduvkasutusega taarat (pudelid, kastid, alused jne). Taara müügi ja tagasiostu vahe on

kajastatud kasumiaruande real “ Muud ärikulud “ või “ Muud äritulud “ olenevalt sellest, kas ettevõte on teeninud müügi ja tagasiostu vahena

kasumit või kahjumit.

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel

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

Kohustuslik reservkapital
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Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal

majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsiakapitalist. Reservkapitali võib

kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsiakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele.

Pakendi tagasiostmise kohustus

Ettevõte kajastab eraldisena kohustust pakendi tagasiostmisega seotud väljaminekute katteks. Ettevõttel on seadusest tulenev kohustus turult

tagasi koguda tagatisrahaga koormatud ja ühekordselt kasutavad pakendid. Tagatisrahaga koormamata korduskasutavad pakendid ostab

ettevõte tagasi tulenevalt ostjatega sõlmitud kokkulepetest. Pakendite tagasiostmiseks moodustatakse eraldis vastavalt kehtivale

pakendi tagatisraha maksumusele.

Lisa 2 Raha
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Sularaha kassas 6 0

Arvelduskontod 1 365 1 072

Raha teel 30 2

Kokku raha 1 401 1 074

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Nõuded ostjate vastu 8 790 7 521

Muud nõuded 147 53

Laenunõuded 147 53

Ettemaksed 999 802

Nõuded teiste konsolideerimisgruppi kuuluvate

ettevõtete vastu
760 364

Kokku nõuded ja ettemaksed 10 696 8 740

Nõuete kohta emaettevõtte ja teiste konsolideerimigrupi ettevõtete kohta vt. lisadest 4 ja 19.

Ebatõenäoliselt laekuvate summade kuluks kandmisi 2011 ja 2010 aastal vt. lisast 16.

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad 4 4

Pikaajalised nõuded 23 668 18 650

Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud 23 672 18 654
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AS-i A.Le Coq tütreks on OÜ Saare Õlu. OÜ-l Saare õlu puudub aktiivne majandustegevus. 

 

Pikaajaliste nõuete all on kajastatud laen emaeettevõttele Olvi OYJ  summas 12 512 tuh. eurot (2010.a.:7 333 tuh. eurot) ja grupi

ettevõttele Volfas Engelman summas 11 156 tuh.eurot (2010.a. 11 317 tuh. eurot). Laenuintressi muudetakse kaks korda aastas ja

intressimääraks on 6 kuu euribor+1,5%. 

 

Nõuete kohta emaettevõtte ja teiste seotud osapoolte vastu vt. lisast 19.

Lisa 5 Varud
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Tooraine ja materjal 7 626 7 242

Lõpetamata toodang 377 332

Valmistoodang 1 782 2 184

Müügiks ostetud kaubad 358 250

Kaup teel 185 103

Kokku varud 10 328 10 111

Taara väärtuse langusest tekkiva kulu katmiseks on moodustatud allahindlus, mille saldo 2011. aasta lopuks on 1 258 tuh.eurot

(2010.a.:1923 tuh.eurot).2011.aastal tehti taarale täiendavaid allahindlusi ja mahakandmisi kokku summas 665 tuh.euro eest.

Kuluks kantud on 2011.a. kaupu, materjale ja valmistoodangut kokku 233 tuh. euro väärtuses (2010.a: 199 tuh. eurot).

Varasemate perioodide allahindlust ei ole tühistatud.
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Lisa 6 Materiaalne põhivara
(tuhandetes eurodes)

  Kokku

Maa Ehitised  Masinad ja

seadmed

Muu

materiaalne

põhivara

 Lõpetamata

projektid ja

ettemaksedTranspordi-

vahendid
Muud

masinad ja

seadmed

Lõpetamata

projektid

Ettemaksed

31.12.2009  

Soetusmaksumus 630 28 119 257 36 029 36 286 565 142 225 367 65 967

Akumuleeritud kulum 0 -9 186 -180 -21 169 -21 349 -438 0 0 0 -30 973

Jääkmaksumus 630 18 933 77 14 860 14 937 127 142 225 367 34 994

  

Ostud ja parendused 0 31 11 293 304 11 2 066 0 2 066 2 412

Maa ja varem kasutusel

olnud ehitiste ost
0 31     0 0 0 31

Uute ehitiste ost,

uusehitus, parendused
 0     2 066 0 2 066 2 066

Muud ostud ja parendused   11 293 304 11 0 0 0 315

Amortisatsioonikulu 0 -1 263 -27 -3 094 -3 121 -45 0 0 0 -4 429

Müügid 0 0 0 -2 -2 0 0 0 0 -2

Ümberklassifitseerimised 0 65 0 1 817 1 817 0 -2 034 -220 -2 254 -372

Ümberklassifitseerimine

ettemaksetest
0 0 0 0 0 0 0 -220 -220 -220

Ümberklassifitseerimine

lõpetamata projektidest
0 65 0 1 817 1 817 0 -2 034 0 -2 034 -152

  

31.12.2010  

Soetusmaksumus 630 28 215 268 38 137 38 405 576 174 5 179 68 005

Akumuleeritud kulum 0 -10 449 -207 -24 263 -24 470 -483 0 0 0 -35 402

Jääkmaksumus 630 17 766 61 13 874 13 935 93 174 5 179 32 603

  

Ostud ja parendused  21 12 308 320 64 4 233 0 4 233 4 638

Uute ehitiste ost,

uusehitus, parendused
 21     4 233 0 4 233 4 254

Muud ostud ja parendused   12 308 320 64    384

Amortisatsioonikulu 0 -1 268 -31 -2 912 -2 943 -46 0  0 -4 257

Ümberklassifitseerimised  144 0 1 715 1 715 0 -1 859 -3 -1 862 -3

Ümberklassifitseerimine

ettemaksetest        -3 -3 -3

Ümberklassifitseerimine

lõpetamata projektidest  144 0 1 715 1 715 0 -1 859 0 -1 859  

  

31.12.2011  

Soetusmaksumus 630 28 380 280 40 160 40 440 640 2 548 2 2 550 72 640

Akumuleeritud kulum 0 -11 717 -238 -27 175 -27 413 -529 0 0 0 -39 659

Jääkmaksumus 630 16 663 42 12 985 13 027 111 2 548 2 2 550 32 981
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Lisa 7 Immateriaalne põhivara
(tuhandetes eurodes)

  Kokku

Firmaväärtus Arenguväljaminekud Arvutitarkvara Kontsessioonid,

patendid,

litsentsid,

kaubamärgid

Muu

immateriaalne

põhivara

Lõpetamata

projektid ja

ettemaksed

31.12.2009  

Soetusmaksumus 4 444 59 817 5 9 0 5 334

Akumuleeritud kulum 0 -59 -800 -2 -3 0 -864

Jääkmaksumus 4 444 0 17 3 6 0 4 470

  

Ostud ja parendused 0 0 150 33 0 0 183

Amortisatsioonikulu 0 0 -14 -6 -2 0 -22

  

31.12.2010  

Soetusmaksumus 4 444 59 967 38 9 0 5 517

Akumuleeritud kulum 0 -59 -814 -8 -5 0 -886

Jääkmaksumus 4 444 0 153 30 4 0 4 631

  

Amortisatsioonikulu 0 0 -39 -8 -2  -49

Mahakandmised 0 0 0 0 -2  -2

  

31.12.2011  

Soetusmaksumus 4 444 59 967 38 7  5 515

Akumuleeritud kulum  -59 -853 -16 -7  -935

Jääkmaksumus 4 444 0 114 22 0  4 580

Seisuga 31.12.2011 viidi läbi firmaväärtuse hindamine.

Kasutusväärtuse leidmisel kasutati järgmisi põhieeldusi:

a. 2012 — 2017 aasta Aura brändi rahavoogude prognoosid tulenevad nõukogu poolt kinnitatud äriplaani andmetel, mille keskmine aastane

muutumismäär tulude osas on 2% ja kulude osas samuti 2%;

b. Rahavoogude diskontomäärana on kasutatud ettevõtte kapitali maksude-eelset kaalutud keskmist kapitali hinda ( WACC) 9,55%;

c. Põhieelduste väärtuste kasutamisel tugines juhatus eelnevate perioodide kogemustele, korrigeerides neid lähtudes ümbritseva

keskkonna-; tegevusharu- ja ettevõtte analüüsi tulemustest.

Testi tulemusel leitud kaetav väärtus ületab olulisel määral firmaväärtuse bilansilist maksumust, seega puudub alus firmaväärtuse

allahindluseks.

Lisa 8 Kapitalirent
(tuhandetes eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik
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 31.12.2011 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Kapitalirendokohustused 468 209 259  
Kapitalirendikohustused

kokku
468 209 259  

 

 31.12.2010 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Kapitalirendikohustused 532 202 330 0

Kapitalirendikohustused

kokku
532 202 330  

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus

 2011 2010

Masinad ja seadmed 420 468

Muu materiaalne põhivara 18 32

Kokku 438 500

2011.aastal kapitalirendi tingimustel soetatud põhivara soetusmaksumus on 148 tuh. eurot (2010.a. 103 tuh.eurot).

Kapitalirendi lühiajaline osa on seisuga 31.12.2011.a. summas 209 tuh. eurot (31.12.2010: 202 tuh. eurot) on kajastatud bilansi real

"Laenukohustused" ja pikaajaline osa summas 259 tuh. eurot (31.12.2010: 330 tuh. eurot) bilansi real "Muud pikaajalised laenukohustused" (vt.

lisa 10).

Intressimäär on fikseeritud jäädes vahemikku 3,9%-5,17% või on arvestatud ujuva

intressi määraga (6 kuu euribor)jäädes vahemikku euribor + 0,55-1,8. Rendilepingud ei sea piiranguid ettevõtte

finantseerimisega dividendipoliitikale, lepinguperioodi lõppemisel on ettevõttel õigus lepingu objektiks olnud vara selle jääkväärtusega välja osta.

Kapitalirendile võetud vara ei ole edasi antud allrendile.

Lisa 9 Kasutusrent
(tuhandetes eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

 2011 2010

Kasutusrendikulu 300 510

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

 31.12.2011 31.12.2010

12 kuu jooksul 187 283

1-5 aasta jooksul 113 227

Intressimäär on fikseeritud kogu lepingu kestvuse ajaks või on arvestatud ujuva intressi määraga (6 kuu euribor). Rendilepingud ei

sea piiranguid ettevõtte finantseerimis- ega dividendipoliitikale, lepinguperioodi lõppemisel

on ettevõttel õigus lepingu objektiks olnud vara selle jääkväärtusega välja osta. Rendile võetud vara ei ole edasi antud allrendile.

Intressimäär on fikseeritud jäädes vahemikku 3,5%-6,45% või on arvestatud ujuva intressi määraga (6 kuu euribor) jäädes vahemikku euribor +

0,55-1,8.

Kõik eeltoodud kapitali-ja kasutusrendilepingud on sõlmitud Eestis üldlevinud tingimustel ega sisalda olulisi eritingimusi.
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Lisa 10 Võlad ja ettemaksed
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Võlad tarnijatele 7 025 6 419

Võlad töövõtjatele 567 567

Maksuvõlad 2 821 2 749

Muud võlad 157 166

Kokku võlad ja ettemaksed 10 570 9 901

Muude võlgade kohta vt. lisa 19.

Maksukohustuste all on 31.12.2011.a. seisuga kajastatud alkoholiaktsiis 1 579 tuh. eurot (31.12.2010: 1 544 tuh.eurot), käibemaks 787

tuh.eurot (31.12.2010: 775 tuh. eurot), üksikisiku tulumaks 147 tuh. eurot (31.12.2010: 138 tuh. eurot), sotsiaalmaks 267 tuh. eurot

(31.12.2010: 254 tuh. krooni), kohustuslik kogumispension 11 tuh. eurot (31.12.2010: 8 tuh. krooni) ja töötuskindlustusmaks 31

tuh.eurot(31.12.2010: 30 tuh. krooni)

Lisa 11 Aktsiakapital
(tuhandetes eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Aktsiakapital 613 560

Aktsiate arv (tk) 876 330 876 330

Aktsiate nimiväärtus 0.70 0.64

Tulevalt seadusest teisendada AS A.Le Coq aktsiakapital eurodesse ning suurendada rahalise sissemakse tegemise ja aktsiate nimiväärtuse

suurendamise teel aktsiakapital lähima täisarvuni otsustas aktsionäride üldkoosolek teha täiendav rahaline sissemakse aktsiakapitali summas

53 tuh. eurot.

Vastavalt põhikirjale on maksimaalne lubatud aktsiate arv 2 979 520 aktsiat. Ettevõtte vaba omakapital seisuga 31.detsember 2011 moodustas

70 351 (2010:63 164) tuh.eurot. Dividendide väljamaksmisel omanikele alates 1. jaanuarist 2011 kaasneb sellega tulumaksukulu 21/79 (kuni 31.

detsember 2010 kehtis sama maksumäär 21/79) netodividendina väljamakstavalt summalt. Seega on bilansipäeva seisuga eksisteerinud

jaotamata kasumist omanikele võimalik dividendidena välja maksta 55 577 (2010:49 900) tuh. eurot ning dividendide väljamaksmisega

kaasneks dividendide tulumaks summas 14 774 (2010: 13264) tuh. eurot nimiväärtusega 0,7 eurot aktsia kohta.

AS A.Le Coq maksis 2011.aastal dividende summas 5 049 tuh. eurot ja dividendide tulumaksu 1 342 tuh. eurot.
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Lisa 12 Müügitulu
(tuhandetes eurodes)

 2011 2010

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes   

Müük Euroopa Liidu riikidele   

Eesti 67 553 62 635

Leedu 3 145 2 844

Läti 2 477 1 960

Taani 1 865 1 063

Soome 762 713

Suurbritannia 55 163

Müük Euroopa Liidu riikidele, muud 161 41

Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku 76 018 69 419

Müük väljapoole Euroopa Liidu riike   

Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud 59 41

Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku 59 41

Kokku müügitulu 76 077 69 460

Müügitulu tegevusalade lõikes   

Õlu 39 786 37 363

Longerid 9 931 8 340

Mahlad 8 761 6 948

Karastusjoogid 7 891 7 993

Siidrid ja veinid 3 999 4 068

Veed 2 619 2 357

Energia-ja spordijoogid 1 871 1 744

Muu müük ( materjalid, toorained jne.) 667 427

Siirupi müük 552 220

Kokku müügitulu 76 077 69 460

Taara käive, mis ei kajastu kasumiaruande müügitulus, oli 2011.aastal 11 960 tuh. eurot (2010.a.: 14 203 tuh. eurot).

Lisa 13 Muud äritulud
(tuhandetes eurodes)

 2011 2010

Kasum materiaalse põhivara müügist 7 2

Osutatud teenused 567 475

Muud 229 106

Kokku muud äritulud 803 583
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Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused
(tuhandetes eurodes)

 2011 2010

Tooraine ja materjal 31 783 28 554

Müügi eesmärgil ostetud kaubad 6 475 4 261

Vesi, elekter, energia 2 127 1 907

Muud 1 055 1 881

Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused 41 440 36 603

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud
(tuhandetes eurodes)

 2011 2010

Üür ja rent 518 544

Koolituskulud 41 32

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest 10 49

Transpordi- ja veovahendi kulud 4 324 4 028

Reklaam 2 736 3 062

Kinnisvara hoolduskulud 325 310

Muud 3 421 2 862

Kokku mitmesugused tegevuskulud 11 375 10 887

Lisa 16 Tööjõukulud
(tuhandetes eurodes)

 2011 2010

Palgakulu 4 779 4 500

Sotsiaalmaksud 1 510 1 488

Kokku tööjõukulud 6 289 5 988

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 309 313

Lisa 17 Muud ärikulud
(tuhandetes eurodes)

 2011 2010

Kahjum valuutakursi muutustest 6 33

Kahjum põhivara mahakandmisest 0 2

Kahjum taara käitlemisest ja mahakandmisest 0 367

Sponsorlus, vastuvõtukulud ja muud ärikulud 425 275

Kokku muud ärikulud 431 677



23

aktsiaselts A. Le Coq 2011. a. majandusaasta aruanne

Lisa 18 Seotud osapooled
(tuhandetes eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus Olvi OYJ

Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud Soome

Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud Soome

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2011 31.12.2010

Nõuded Kohustused Nõuded Kohustused

Emaettevõtja 12 710 107 7 448 69

Teised samasse konsolideerimisgruppi

kuuluvad ettevõtjad
11 719 50 11 566 96

 2011 2010

Ostud Müügid Ostud Müügid

Emaettevõtja 1 037 1 799 771 1 632

Teised samasse konsolideerimisgruppi

kuuluvad ettevõtjad
4 639 5 247 2 800 4 428

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2011 2010

Arvestatud tasu 159 139

AS A. Le Coq aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

a. omanikke (emaettevõte ning emaettevõtte omanikud);

b. teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h emaettevõtte teised tütarettevõtted)

- Olvi OYJ – A. Le Coq emaettevõte;

- Saare Õlu OÜ – A.Le Coq tütarettevõte;

- Cesu Alus AS, Volfas Engelman, Lidskoe Pivo OAO – Olvi OYJ teised tütarettevõtted.

c. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;

d. eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Nõudeid kontserni ettevõtete vastu kajastatakse bilansi real “Nõuded ja ettemaksed”, pikaajalisi nõudeid real "Nõuded ja ettemaksed",

lühiajalisi kohustusi ridadel “Võlad ja ettemaksed“ (vt. lisasid 3,4,10 ja 11).

Alates 19.08.2009 on AS A.Le Coq emaettevõte Olvi OYJ.

AS A.Le Coq andis emaettevõttele laenu 2011.a. 4 900 tuh. eurot (2010: 7 333 tuh. eurot), millelt arvestati intressitulu 279 tuh.eurot (2010:

39 tuh. eurot), intressimäär oli vahemikus 2,727 -3,28%.

Laenujääk seisuga 31.12.2011: 12 512 tuh. eurot (31.12.2010: 7 333 tuh. eurot).

Volfas Engelman maksis 2011.a. laenu tagasi 500 tuh.eurot (2010: 2 800 tuh.eurot), intressitulu arvestati kokku 340 tuh.eurot (2010: 327 tuh.

eurot) ja laenuintressi määraks oli 2,727-3,28%. Laenujääk seisuga 31.12.2011: 11 157 tuh.eurot (31.12.2010: 11 317 tuh.eurot).

Saldode kohta seotud osapooltega vt. ka lisadest 3 ja 4.

Juhatuse liikme lepingu lõpetamise või lõppemise korral makstakse juhatuse liikmele ühekordset kompensatsiooni kuue kuu

ametipalga ulatuses.

Juhatuse liikmega seotud ettevõttele Eesti Pandipakend OÜ-le antud garantii kohta Vt. infot lisas 21.
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Lisa 19 Bilansipäevajärgsed sündmused

29.02.2012.a. omandas AS A.Le Coq 49% AS Karme aktsiatest. AS Karme  juhatuses muudatusi ei toimunud, AS A.Le Coq
juhataja kuulub AS Karme nõukogusse.

30.04.2012.a. omandas ettevõte 20% osaluse Verska Mineraalvee OÜ-s. AS A.Le Coq aitas 20% osaluse ostuga kaasajastada
tootmist.

Lisa 20 Potensiaalsed kohustused ja garantiid

 AS A.LeCoq garanteerib tingimusteta ja tagasivõtmatult OÜ Eesti Pandipakend laenulepingust tulenevate maksekohustuse
tasumise tagastamiseks kuni 130 tuh. euro suuruse summa tasumise Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalile.
( kuni 16.05.2011.a. oli maksekohustuse katteks garantii  summa 520 tuh. eurot).

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

Maksuhaldur on algatanud ettevõtte maksurevisjoni perioodil 05.04.2011-24.01.2012, mis hõlmab käibe-, tulu-ja sotsiaalmaksu
ning töötuskindlustuse-ja kohustusliku kogumispensionimakse arvestamise, kinnipidamise, deklareerimise ja tasumise õigsuse
kontrolli maksustamisperioodil jaanuar 2009 - detsember 2009 (kaasa arvatud). Maksuhaldur esitas 17.01.2012 korralduse revisjoni
tähtaja pikendamiseks kuni 31.08.2012.a.
Aruande koostamise hetkel ei ole revisjon veel lõppenud.
Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei esine asjaolusid, mille tulemusena võiks maksuhaldur määrata ettevõttele oluliselt täiendava
maksusumma.
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

AS A. Le Coq aktsionärile

Oleme auditeerinud kaasnevat AS A. Le Coq (ettevõte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2011,

kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande

koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muud selgitavat informatsiooni.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhatus vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ning õige ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja

sellise sisekontrolli eest, nagu juhatus peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta

raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamus 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 raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi.

Audit hõlmab 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

raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride

kavandamiseks võtab audiitor nende riskihinnangute tegemisel arvesse 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 raamatupidamise

aastaaruande üldise esituslaadi hindamist.

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

Arvamus

Meie arvates kajastab raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31. detsember 2011

ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Eva Jansen-Diener

Vandeaudiitor, litsents nr 501

Lembi Uett

Vandeaudiitor, litsents nr 566

AS PricewaterhouseCoopers

Tegevusluba nr 6

Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn

28. juuni 2012



Audiitorite digitaalallkirjad
aktsiaselts A. Le Coq (registrikood: 10034247) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on

digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

EVA JANSEN-DIENER Vandeaudiitor 28.06.2012

LEMBI UETT Vandeaudiitor 28.06.2012



Kasumi jaotamise ettepanek
(tuhandetes eurodes)

 
 31.12.2011

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 58 115

Aruandeaasta kasum (kahjum) 12 236

Kokku 70 351

Jaotamine  

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale

jaotamist (katmist)
70 351

Kokku 70 351



Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes
Tegevusala EMTAK kood

Müügitulu

(EUR)
Müügitulu % Põhitegevusala

Õlletootmine 11051 37328624 49.07% Jah

Alkoholivaba joogi tootmine; mineraalvee ja muu villitud vee

tootmine
11071 11492903 15.11% Ei

Puu- ja köögiviljamahla tootmine 10321 8761174 11.52% Ei

Alkoholjookide hulgimüük 46341 7252669 9.53% Ei

Muude destilleerimata kääritatud jookide tootmine 11041 6806153 8.95% Ei

Siidri ja muu marja- ja puuviljaveini tootmine 11031 2124321 2.79% Ei

Muude jookide hulgimüük 46342 1440032 1.89% Ei

Spetsialiseerimata hulgikaubandus 46901 666982 0.88% Ei

Kange alkoholi destilleerimine, rektifitseerimine ja segamine 11011 204032 0.27% Ei

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 7449711

Faks +372 7449775

E-posti aadress info@alecoq.ee


