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TEGEVUSARUANNE 

Organisatsioon 
AS Silvano Fashion Group (edaspidi Kontsern või SFG või Ettevõte) on rahvusvaheline rõivakaubanduskontsern, 
mis tegeleb naisterõivaste ja naistepesu disaini, tootmise ja turustamisega ning naisterõivaste õmbluse allhanke 
teenuse osutamisega.  

Kontserni strateegiline eesmärk on saada üheks juhtivaks naistepesu, naisterõivaste ja aksessuaaride jaemüüjaks 
Balti riikides, Venemaal ja teistes SRÜ riikides ning pikemas perspektiivis ka Kesk- ja Ida-Euroopas. Lisaks 
jaemüügile on Ettevõttel ka oma paindlikult tegutsevad tootmisüksused. Kontsern plaanib arendada ja täiustada 
ärimudelit, kus omavahel on vertikaalselt integreeritud erinevate tootemarkide ja sektorite (pesu, naisterõivad ja 
nendega seonduvad kaubad) jaemüük ja tootmine. Kontsern kavatseb tagada, et enamus tema kaupadest oleks 
saadaval ning müüdaks vaid Kontserni jaemüügivõrgu kaudu, kusjuures kaupade erinevad hinnalisandid 
kajastaksid iga kauba positsioneeringut. Lõppkokkuvõttes peaks selline strateegia suurendama müügitulusid ja 
kasumeid kogu Kontserni lõikes ning looma lisaväärtust aktsionäridele.  

Nende eesmärkide saavutamiseks tahab Kontsern oma praegust jaemüügivõrku lähitulevikus kiirelt laiendada ja 
tugevdada juba olemasolevatel turgudel, siseneda uutesse geograafilistesse piirkondadesse, arendada 
kontsernisiseseid sünergiaid ning ühendada Kontserni erinevate ettevõtete ressursid ja teadmised.  

AS Silvano Fashion Group 
valdusfirma, noteeeritud 

Tallinna ja Varssavi Börsidel 

 PTA Grupp AS  Lauma Lingerie AS 
tootmine 

Splendo Polska Sp. 
z o.o. 

Milavitsa SP ZAO Linret ZAO UAB Linret LT 
jaemüük tootmine  jaemüük jaemüük 

Eesti Läti jaemüük, Poola Valgevene Venemaa Leedu 
100% 100% 90% 78,35% 100% 100% 

Klementi AS SP Gimil OOO Stolichnaja Torgovaja 
Kompanija Milavitsa 

ZAO 

Torgovaja Kompanija 
Milavitsa SOOO tootmine tootmine 

jaemüük, Valgevene, 
51% 

Eesti Valgevene 
hulgimüük, Venemaa100% 52% 

100%

Klementi Trading 
OY  

Hulgimüük, Soome 
100% 

PTA Prekyba UAB 
Jaemüük, 

Leedu 
100% 

Vision SIA 
Jaemüük, 

Läti 
100% 

PTA Ukraine OOO 
Jaemüük,  
Ukraina 
100% 
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Olulisemad sündmused 2007. aastal 
Aktsiaosaluse suurendamine Milavitsas 

2007. aasta märtsis viis SFG tütarfirma Milavitsa SP ZAO lõpule aktsiate tagasiostuprogrammi, mille käigus 
Milavitsa omandas 2 487 omaaktsiat hinnaga ligikaudu 439 eurot aktsia, mis moodustas 20,19% Milavitsa 
aktsiakapitalist. Kõik tagasiostetud aktsiad tühistati 17. mail 2007 või enne seda. Aktsiate tühistamise tulemusena 
suurenes SFG osalus Milavitsas 62,53%lt 78,35%ni.  

Ettevõtte reorganiseerimine 

2007. aastal viis Kontsern lõpule ettevõtte struktuuri laiaulatusliku reorganiseerimise. Tehti rida muudatusi, et 
eraldada strateegiline juhtimine ettevõtte igapäevasest äritegevusest ning tõhustada Kontserni juhtimist, aruandlust 
ja ülesehitust. 

Põhikirja muutmine 

31. mail 2007 otsustas aktsionäride erakorraline üldkoosolek muuta Ettevõtte põhikirja. Uueks ärinimeks sai AS 
Silvano Fashion Group ning juriidiliseks aadressiks Tartu mnt 2, Tallinn. SFG peamiseks tegevusalaks jäi 
tegutsemine valdusfirmana (EMTAK kood 7010) ning teiseks tegevusalaks äri- ja juhtimisalane nõustamine 
(EMTAK kood 7022). Muudatusi tehti ka nõukogu koosseisus ning õiguste osas ettevõtet esindada. Muudatused 
jõustusid 24. augustil 2007.  

PTA Grupp ASi ühinemine ASiga Silvano Fashion Group 

31. mail 2007 otsustas aktsionäride erakorraline üldkoosolek heaks kiita PTA Grupp ASi ja ASi Silvano Fashion 
Group vahelise ühinemislepingu. Ühinemine registreeriti 24. augustil 2007. Muudatused olid seotud Kontserni 
organisatsioonilise struktuuri ümberkorraldamisega ja strateegilise juhtimise eraldamisega ettevõtte igapäevasest 
majandustegevusest.  

Eesti tootmistegevuse eraldamine pea-haldusettevõttest

29. augustist 2007 Ettevõte jagunes ning loodi uus tütarfirma PTA Grupp AS. Jagunemise tulemusena viidi PTA 
kontseptsiooni arendamise ning naisterõivaste tootmisega seotud varad üle uude ettevõttesse.  

Edukalt kulgenud aktsiate avalik pakkumine ja noteerimine Varssavi Börsil  

3. juulil 2007 kinnitas Eesti Finantsinspektsioon Ettevõtte aktsiate pakkumise ja noteerimise prospekti seoses Alta 
Capital Partners S.C.A. kombineeritud pakkumisega kuni 6 221 338 aktsia müügiks institutsionaalsetele 
investoritele suunatud avalikul pakkumisel Poolas ja valitud institutsionaalsetele investoritele suunatud 
pakkumisel veel mõnes Euroopa Liidu riigis ning Ettevõtte aktsiate noteerimisega Varssavi Börsil. Pakkumine 
kulges edukalt ning 18. juulil 2007 langetas Varssavi Börs otsuse hakata kauplema SFG aktsiatega. Esimeseks 
kauplemispäevaks sai 23. juuli 2007.  

Seoses avaliku pakkumise ja noteerimisega otsustas aktsionäride üldkoosolek 25. juunil 2007 Ettevõtte 
aktsiakapitali suurendada ja lasta välja 2 052 802 uut lihtaktsiat nimiväärtusega 10 krooni (0,64 eurot) aktsia. 
Üldkoosolek otsustas, et aktsiate väljalaskehinnaks avalikul pakkumisel on 5,25 eurot aktsia ja sellel tasemel 
märgiti aktsiad kogu väljalaske ulatuses.  

31. augustil 2007 kanti aktsiakapitali suurendamine Eesti äriregistrisse. Aktsiakapitali suurendamise tulemusena 
on SFG registreeritud aktsiakapitali suuruseks 400 000 000 krooni (ligikaudu 25 564 660 eurot) ning see koosneb 
40 000 000 lihtaktsiast nimiväärtusega 10 krooni (0,64 eurot) aktsia.  

Jaemüügivõrgu omandamine Leedus 

28. septembril 2007 sõlmis SFG lepingu 100%lise osaluse omandamiseks Linret LT UAB-s. Linret LT UAB on 
naistepesu jaemüügi kaupluste keti operaator, kellele kuulub 16 naistepesu jaemüügikauplust Leedus (4 kauplust 
Vilniuses, 3 Klaipedas, 4 Šiaulais, 3 Kaunases, 1 kauplus Mazeikais ja 1 Utenas) kogupinnaga 877 ruutmeetrit. 
Kauplusi opereeritakse peamiselt Amadea Line nime all. Nimetatud omandamisega suurendas Kontsern oluliselt 
oma kohalolekut Leedus (enne omandamist oli Ettevõttel Leedus 3 jaemüügikauplust). Omandatud 
jaemüügikauplused olid juba varemgi Kontserniga tihedalt seotud, kuna üle 40% kaupluste käibest saadi Lauma 
Lingerie kaubamärgi toodete müügist. Alates 2008. aastast kuulub toodete loetellu ka Milavitsa kaubamärgi 
naistepesu. Omandatud ettevõtte integreerimine jätkub plaanipäraselt. 
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Kontserni tegevustulemused 
KASUM 

2007. aasta oli uue kontserni tegutsemise esimene täisaasta. Kontsern keskendus mõlema ärisegmendi –naistepesu 
ja naisterõivaste – jaekaubanduse kiirele laiendamisele. 2007. aastal laiendas Kontsern märgatavalt oma 
tegutsemist Vene, Leedu ja Ukraina turgudel ning uued kauplused avati ka Eestis, Valgevenes ja Poolas. Uute 
kaupluste käivitamisperiood ja kaupluste tegevuskulud on Venemaal tunduvalt suuremad kui Balti riikides või 
Poolas ning see mõjutab ka Kontserni jaemüügi üldtulemusi. Lisaks sellele tegi Kontsern parema 
müügiefektiivsuse saavutamiseks ümberkorraldusi Oblicie kontseptsiooni kaupluste kujunduses. Kiirem kulude 
kasv on seotud ka Venemaa jaemüügiettevõtete osatähtsuse suurenemisega Kontserni kaupluste kogumahus. 
Esimesel poolaastal teatas Kontsern oma edukast tegutsemisest Balti riikides, kuid seoses piirkonna üldise 
majanduslangusega aasta teisel poolel halvenesid ka Kontserni majandusnäitajad.  

Kontserni 2007. aasta müügitulud ulatusid 98,6 miljoni euroni, kasvades eelmise aastaga võrreldes 3,7 korda. 
Seoses 2006. aastal toimunud omandamisega kajastavad 2006. aasta võrreldavad arvandmed nii endise PTA 
Grupp ASi kogu 2006. aasta tegevuse tulemusi kui ka konsolideeritud ettevõtte AS Silvano Fashion  Group 2006. 
aasta 4. kvartali tulemusi. Majandustulemuste paranemisele aitas oluliselt kaasa naistepesu ja naisterõivaste müügi 
kasv meie peamistel müügiturgudel Balti riikides, Venemaal, Valgevenes ja Ukrainas.  

Kontserni ärikasumiks kujunes 20,6 miljonit eurot, mis on 4,1 korda suurem kui 2006. aasta ärikasum. Kontserni 
ärirentaablus suurenes aastaga 18,8%lt 20,8%ni.  

2007. aastal suurendas Ettevõte oma aktsiaosalust Milavitsa SP ZAO-s. Selle tulemusena tekkis äriühendusest 
negatiivne firmaväärtus kokku 5,7 miljonit eurot, mis kajastati 2007. aasta raamatupidamises tuluna. 

Emaettevõtte aktsionäride osaks kontserni puhaskasumist kujunes 11,9 miljonit eurot (2006: 2,9 miljonit eurot). 
Puhasrentaablus kasvas aastaga 10,6%lt 12,1%ni.  

Kontserni omakapitali rentaabluseks kujunes 2007. aastal 31,5% (2006: 19,3%). Koguvara rentaablus kasvas 
aastaga 10,4%lt 19,7%ni.  

BILANSS 

2007. aasta 31. detsembri seisuga ulatus kontserni varade maht 69,6 miljoni euroni (31.12.2006: 51,9 miljonit 
eurot). Bilansis kajastatud varad ja kohustused on suurenenud peamiselt seoses jaekaubanduse laiendamisega.  

Nõuded ostjate vastu on jäänud tavatasemele arvestades asjaolu, et SFG tütarfirmad Milavitsa SP ZAO ja AS 
Lauma Lingerie müüvad oma tooteid valdavalt krediidimüügi lepingu tingimustel.  

Varude maht suurenes aastaga 6,9 miljoni euro võrra ulatudes aasta lõpuks 21,6 miljoni euroni. Varude mahu kasv 
tuleneb peamiselt jaekaubandusvõrgu laiendamisest. Seoses laiendamisega on Kontsern teinud kaupluste 
rendimaksete ettemakseid, mis kajastuvad bilansis mitmesuguste nõuete ja ettemakstud kulude kasvus.  

Materiaalse ja immateriaalse põhivara maht kasvas 5,5 miljoni euro võrra, millest 2,8 miljonit tuleneb 
jaemüügitegevuse kasvust.  

Lühiajaliste kohustuste maht on aastaga suurenenud 2,8 miljoni euro võrra. Maksuvõlad, muud lühiajalised võlad, 
sealhulgas võlgnevused töövõtjatele, ja eraldised jäid eeldatavale tasemele ulatudes 4,3 miljoni euroni.  

Lühi- ja pikaajaliste võlakohustuste mahuks kujunes 1,9 miljonit eurot langedes aastaga 0,7 miljoni euro võrra. 
Aasta jooksul saadi laene 1,3 miljonit eurot ja tasuti laene 2,3 miljonit eurot, mis hõlmab ka kapitalirendi 
kohustusi summas 0,7 miljonit eurot.  

Omakapital kasvas aasta jooksul 15,2 miljoni euro võrra ulatudes 55,6 miljoni euroni. Aktsiaemissiooni 
tulemusena suurenes SFG aktsiakapital 1,3 miljoni euro ja ülekurss 9,0 miljoni euro võrra.  

MÜÜK 

Müük ärisegmentide lõikes 

mln EUR  2007 2006 Muutus 

Naisterõivad 10,0 7,1 +40,8% 
Naistepesu 86,1 17,3 +397,7% 
Allhanketeenused ja muud müügitulud 2,5 2,6 –3,8% 
Kokku 98,6 27,0 +265,2% 
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Kontserni müügitulud 2006-2007
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Müük turgude lõikes 

2007. aastal oli meie peatähelepanu suunatud endiselt Ida-Euroopa turgudele, peamiselt keskendusime Balti 
riikide, Venemaa, Valgevene ja Ukraina turgudele.  

 
 

Majanduskeskkond arenes 2007. aastal Kontserni kõikidel turgudel. Sisemajanduse koguprodukt (SKP) kasvas 
Eestis 7,1%, Leedus 8,7% ja Lätis 8,1%. Suur sisenõudlus on mõjutanud Balti turgude viimaste aastate arenguid 
ning seoses majanduskasvuga on suurenenud ka klientide ostujõud. 2007. aasta teisest poolest hakkas majanduse 
kasv Balti riikides aga aeglustuma. Majandusanalüütikud loodavad, et 2008. aasta teisel poolaastal või hiljemalt 
2009. aastal hakkab majandus taastuma. 2007. aastal jätkus majanduskasv Venemaal (8,1%) ja Ukrainas (7,3%). 
Analüütikute arvates on Venemaa järgmiste aastate majandusväljavaated head ja ennustatav SKP kasv on 5-6% 
aastas.  

Müük turgude lõikes, 2007

Venemaa 50% 

Valgevene 18% 
Eesti 11%

Ukraina 6%

Läti 3%

Soome 3%

Leedu 1%

Poola 1%

Muud turud 
7%

7,1

17,3
2,6

10,0

86,1

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

Mln EUR

2006 2007

Naisterõivad Naistepesu Allhanketeenused ja muu müügitulu
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Jaemüük 

2007. aastal kasvas jaemüügi kogumaht eelmise aastaga võrreldes 2,2 korda ulatudes 17,9 miljoni euroni. 

Jaemüüki teostasime Eestis, Lätis, Venemaal, Valgevenes, Poolas, Leedus ja Ukrainas. 2007. aasta lõpuks oli 
Kontsernil kokku 115 jaemüügikauplust kogupinnaga 12 454 ruutmeetrit.  

Naisterõivaid müüdi Eestis, Lätis, Leedus, Venemaal ja Ukrainas. Aastalõpu seisuga tegutses Kontserni alluvuses 
30 naisterõivaste kauplust müügipinnaga kokku 5 741 ruutmeetrit (2006: 2 688 ruutmeetrit).  

Naistepesu müüdi Venemaal, Valgevenes, Lätis, Leedus, Ukrainas ja Poolas. Aastalõpu seisuga oli Kontsernil 85 
naistepesu kauplust kogupinnaga 6 713 ruutmeetrit. 

Majandusaasta jooksul avati 60 uut kauplust: 17 PTA kaubamärgi all tegutsevat naisterõivaste kauplust (9 kauplust 
Venemaal, 4 Leedus, 3 Ukrainas ja 1 kauplus Eestis) ning 22 naistepesu kauplust Oblicie kaubamärgi all (20 
kauplust Venemaal, 1 Poolas ja 1 Ukrainas). Leedus omandati 16 naistepesu kauplust, Valgevenes avati 3 kauplust 
Milavitsa nime all. Poolas suleti 2 Splendo kauplust ja avati 4 uut kauplust.  

Kaupluste arv 31. detsembri seisuga:  

 

 

 

 2007 2006 
Eesti 8 7 
Läti 6 6 
Poola 10 7 
Valgevene 23 20 
Venemaa 44 15 
Leedu 20 – 
Ukraina 4 – 
Kauplusi kokku 115 55 
Müügipind kokku, m2 12 454 6 997 

2007. aastal kasvas naisterõivaste jaemüügitulu 46% võrra ulatudes 7,6 miljoni euroni. Jaemüügi kasvule aitas 
kaasa võrreldavate pindade (like-for-like) suurenenud müük ja märgatavalt tõusnud kaupluste arv. Naisterõivaste 
võrreldavate pindade jaemüük kasvas 9%. Balti riikides kasvas PTA jaemüügitulu 22%, millele aitas kaasa 
laienemine Leedu turule. Kuivõrd Venemaa ja Ukraina on naisterõivaste osas Ettevõtte jaoks uued turud, siis 
eelmise aasta vastavad võrdlusandmed puuduvad.  

Oblicie naistepesu jaemüügiketi võrreldavate pindade kasvust ligikaudu 40% moodustavad kauplused, mis on 
tegutsenud üle aasta. Naistepesu segmendis oli meie põhieesmärgiks jaekaubanduse kiire laiendamine peamiselt 
Venemaal. Uutele turgudele suunatud tavapärastele hooajalistele turunduskampaaniatele lisaks pöörasime oma 
turundustegevuses suurt tähelepanu kampaaniatele, mis mõeldud tegevuse laiendamiseks Venemaa turul.  

 

Turg PTA 
kauplused 

Oblicie 
kauplused 

Muud 
kauplused Kokku 

Müügipind, 
m2  

Venemaa 11 33 – 44 4 849 
Ukraina 3 1 – 4 522 
Eesti 8 – – 8 1 759 
Läti 4 – 2 6 1 169 
Leedu 4 – 16 20 1 626 
Valgevene – – 23 23 2 041 
Poola – 1 9 10 488 
Kokku 30 35 50 115 12 454 

 

Hulgimüük 

Hulgimüük moodustas 79,3% kontserni müügituludest ulatudes 78,2 miljoni euroni. Peamisteks naistepesu 
hulgimüügi piirkondadeks olid Venemaa, Ukraina, Balti riigid ja Valgevene. Naisterõivaste hulgimüügi turu 
moodustasid peamiselt Soome ja Balti riigid. 2007. aastal kasvas naisterõivaste hulgimüügist saadud müügitulu 
28,9% võrra ulatudes 2,8 miljoni euroni. Enamus meie naistepesu hulgimüügi partneritest asub Venemaal.  
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Investeeringud 
2007. aastal oli SFG investeeringute kogumaht 9,6 miljonit eurot, millest investeeringud jaekaubandusse 
moodustasid 2,8 miljonit eurot, samuti investeeriti tootmisefektiivsuse säilitamiseks vajalike seadmete soetamisse. 
Infotehnoloogia arendamiseks tehtud investeeringud ulatusid 0.6 miljoni euroni. 

Personal 
2007. aasta detsembri lõpu seisuga oli Kontserni töötajate arv 3 581 inimest, neist 552 oli hõivatud jaekaubanduses 
ja 2 243 inimest tegeles tootmisega. Ülejäänud inimesed töötasid hulgikaubanduses, administratsioonis ja 
tugiüksustes. Keskmine töötajate arv 2007. aastal oli 3 450.  

SFG töötajate arv riikide lõikes seisuga 31.12.2007

Läti
12% 

Poola 

Valgevene Leedu 
 67%0% 

Eesti
11% 

Venemaa 
9% 

1% 

 
 

Töötajatele maksti 2007. aastal töötasusid kokku summas 18,8 miljonit eurot. Juhatuse liikmetele maksti tasusuid 
kokku 0,2 miljonit eurot. Neli juhatuse liiget tegutsevad ka portfelliettevõtete juhtidena. 
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ASi Silvano Fashion Group aktsiad 
 
SFG aktsia on noteeritud Tallinna Börsil alates 20. maist 1997, esmalt investornimekirjas ning alates 21. 
novembrist 2006 põhinimekirjas. Tallinn Börs kuulub OMX ettevõtete gruppi, mis lisaks Eestile omab ja opereerib 
väärtpaberibörse Taanis, Rootsis, Soomes, Leedus ja Lätis. 

Informatsioon SFG aktsia kohta 

Kõik emiteeritud SFG aktsiad on nimelised lihtaktsiad, mis omavad võrdset hääle- ja dividendiõigust. Ettevõte ei 
väljasta nimeliste aktsiate kohta aktsiatähte paberkandjal. SFG aktsiad on vabalt võõrandatavad, päritavad ning 
neid võib pantida või koormata kasutamisvaldusega. Ettevõtte aktsiaraamatut peab Eesti väärtpaberi keskregistri 
pidaja. 

Informatsioon SFG aktsia kohta: 

ISIN  EE3100001751  
Väärtpaberi lühinimi  SFGAT  
Nimekiri Balti Põhinimekiri  
Nominaal 0,64 EUR 
Emiteeritud väärtpabereid 40 000 000 
Noteeritud väärtpabereid 40 000 000 
Noteerimise kuupäev 20.05.1997 

 

Aktsia näitajad 2003 2004 2005 2006 2007 

Aktsiate arv (aasta lõpu seisuga) 1 896 875 1 896 875 1 946 875 37 947 198 40 000 000 
Kaalutud keskmine aktsiate arv 1 643 245 1 896 875 1 935 505 11 020 929 38 852 681 
Aktsia hind (aasta lõpu seisuga), EUR 2,00 1,81 2,24 3,93 4,40 
Kasum aktsia kohta (EPS), EUR –0,84 –0,40 0,35 0,26 0,31 

 

Aktsia hind ja kauplemine 

2007. aastal tõusis SFG aktsia hind 11,96% ning Kontserni turuväärtus tõusis ligikaudu 27 miljonit eurot. Samal 
perioodil langes Tallinna Börsi üldindeks OMX Tallinn 13,29%. 

Aktsia kauplemisajalugu 2003 2004 2005 2006 2007 

Kõrgeim hind, EUR 2,15 2,05 2,25 4,45 7,12 
Madalaim hind, EUR 1,17 1,75 1,50 2,00 3,49 
Sulgemishind, EUR 2,00 1,81 2,24 3,93 4,40 
Kaubeldud aktsiate arv 110 494 132 516 297 502 3 784 919 13 057 062 
Käive, mln EUR 0,20 0,25 0,60 13,81 64,29 
Turuväärtus, mln EUR 3,79 3,43 4,36 149,13 176,0 
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Aktsia hind ja kauplemisstatistika Tallinna Börsil 2007. aastal 

 

19. juulil 2007 otsustas Varssavi Börsi juhatus alustada Börsi põhiturul kauplemist 37 947 198 SFG aktsiaga. 
Esimeseks kauplemispäevaks oli 23. juuli 2007.  

 

Aktsia kauplemisajalugu 
Varssavi Börsil 2007 

Kõrgeim hind, PLN (Poola zlott) 22,5 

Madalaim hind, PLN 14,5 

Sulgemishind, PLN 16,8 

Kaubeldud aktsiate arv 2 017 878 

Käive, mln PLN 70,2 

 

Aktsionäride struktuur 

Seisuga 31.12.2007 oli SFG-l 996 aktsionäri (31.12.2006: 899 aktsionäri). Aktsionäride arv suurenes eelmise 
aastaga võrreldes ligikaudu 11%. 

Ettevõtte aktsionäride nimekirjaga on võimalik tutvuda Eesti väärtpaberite keskregistri kodulehel (www.e-
register.ee). 

Aktsionäride jagunemine osaluse järgi on järgmine: 

seisuga 31.12.2007 seisuga 31.12.2006 

Osalus Aktsionäride 
arv 

Aktsionäride 
osakaal 

üldarvust 

Aktsiate 
arv 

Aktsionäride 
arv 

Aktsionäride 
osakaal 

üldarvust 

Aktsiate 
arv 

>10% 3 0,3% 29 326 902 1 0,1% 28 024 309 
1,0–10,0% 8 0,8% 6 423 713 9 1,0% 7 335 974 
0,1–1,0% 22 2,2% 3 516 179 16 1,8% 2 030 412 
<0,1% 963 96,7% 733 206 873 97,1% 556 503 
Kokku 996 100,0% 40 000 000 899 100,0% 37 947 198 

 

Ettevõtte tegevusvaldkondade laienemine ja aktsiakapitali suurendamine muutsid SFG aktsia likviidsemaks ning 
suurendas nendega kauplemist.  

 31. detsembril 2007 oli SFGl aktsionäre 20 riigist (31.12.2006: 17 riigist).  
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SFG aktsionärid, kelle osalus ületas 1%, seisuga 31.12.2007: 

Nimi Aktsiate arv 
Osalus 

aktsiakapitalis 
 Suuraktsionäride osa 35 750 615 89,4% 
ALTA CAPITAL PARTNERS S.C.A, SICAR 15 989 241 40,0% 
Krajowy Depozyt Papierow Wartoaciowych S.A.[J] 7 877 661 19,7% 
ALTA CAPITAL PARTNERS SIA 5 460 000 13,7% 
SEB Eesti Ühispank As KAUPLEMINE 1 969 913 4,9% 
BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG CLIENTS 1 438 290 3,6% 
THE BANK OF NEW YORK/ ING BANK SLASKI AC LM 
AKCJI FIO 679 584 1,7% 
BRYUM ESTONIA AS 542 463 1,4% 
STATE STREET MUNICH CARE OF SSB BOSTON/ PZU FIO 
AKCJI KRAKOWIAK 487 828 1,2% 
JPMORGAN CHASE BANK, N.A. ON BEHALF OF BELGIAN 
RESIDENTS 456 496 1,1% 
HANSAPANK AS 449 139 1,1% 
STATE STREET LONDON CARE OF SSB BOSTON/ 
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS IRELAND LIMITED 400 000 1,0% 
 Väikeaktsionäride osa 4 249 385 10,6% 
Aktsiate arv kokku 40 000 000 100,0% 
 

Aktsiakapital 

Seisuga 31. detsember 2007  on  SFG  registreeritud  aktsiakapitali  suuruseks  25 564 659 eurot, mis on jagatud 
40 000 000 lihtaktsiaks nimiväärtusega 0,64 eurot aktsia. 

2007. aastal suurendati aktsiakapitali 1 313 000 euro võrra lastes välja 2 052 802 uut lihtaktsiat nimiväärtusega 
0,64 eurot aktsia. Põhikirja kohaselt võib Ettevõtte maksimumkapital olla 63,9 miljonit eurot. 

Aktsiakapitali muutused viimase viie aasta jooksul on järgmised: 

Kuupäev Suurendamine/ 
vähendamine 

Emissiooni-
hind 

Aktsiate arvu 
suurenemine/ 

vähenemine 

Aktsiate 
arv kokku 

Aktsia-
kapital 

nimi-
väärtuses 

Ülekurss 

   EUR   Tuh. EUR 
31.12.2002    1 321 875 845 1 972 
10.06.2003 Aktsiate emiteerimine 1,76 575 000 1 896 875 367 643 

10.06.2003 
Ülekursist 
mahaarvestatud 
emissioonikulud 

  

  –40 
31.12.2003    1 896 875 1 212 2 575 
31.12.2004    1 896 875 1 212 2 575 
24.03.2005 P.T.A. Group OY 

võlakirjade vahetus 
aktsiate vastu 1,53 50 000 1 946 875 1 244 45 

31.12.2005    1 946 875 1 244 2 620 
       
16.10.2006 Aktsiate emiteerimine 2,50 36 000 323 37 947 198 23 008 2 828 

16.10.2006 
Ülekursist 
mahaarvestatud 
emissioonikulud     –143 

31.12.2006    37 947 198 24 252 5 305 
24.07.2007 Aktsiate emiteerimine 5,25 2 052 802 40 000 000 1 313 9 464 
24.07.2007 Ülekursist 

mahaarvestatud 
emissioonikulud 

    –498 

31.12.2007    40 000 000 25 565 14 271 
 

Täpsem informatsioon aktsiakapitali ja ülekursi kujunemisest on toodud lisas 27.  
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Hea ühingujuhtimise tava aruanne  
 
Sissejuhatus 
NASDAQ OMX Tallinna Börsi ja finantsinspektsiooni poolt vastuvõetud Hea Ühingujuhtimise Tava (edaspidi 
HÜT) on soovitusliku iseloomuga reeglistik, mis sätestab juhised ühingu juhtimisele ning on kohaldatav eelkõige 
Tallinna Börsil noteeritud ettevõtjate suhtes.  

HÜTis sätestatud nõuete järgimine on kohustuslik “täida või selgita” põhimõttel. Teisisõnu peavad Tallinna Börsil 
noteeritud ettevõtjad avalikustama hea ühingujuhtimise tava aruande, milles on kirjeldatud HÜTi põhimõtteid, 
mida emitent ei järgi koos selgitustega nimetatud põhimõtetest kõrvalekaldumise põhjenduste kohta.  

Kuivõrd ASi Silvano Fashion Group aktsiad on lisaks Tallinna Börsile noteeritud ja kauplemisele võetud ka 
Varssavi Börsil, kohaldatakse selle suhtes ka Varssavi Börsi sarnast reeglistikku, mida nimetatakse Hea Tava 
Reeglistikuks (Code of Best Practice). 

Reeglina järgib AS Silvano Fashion Group kõiki HÜTis ja Hea Tava Reeglistikus sätestatud põhimõtteid. 
Käesoleva aruande eesmärgiks on anda ülevaade nendest HÜTi ja Hea Tava Reeglistiku põhimõtetest, mida ei ole 
täies ulatuses järgitud, ning selgitada seesuguste kõrvalekaldumiste põhjuseid.  

 

Üldkoosolek 

Üldised märkused 

Aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan on aktsionäride üldkoosolek. Seaduse kohaselt jagunevad üldkoosolekud 
korralisteks ja erakorralisteks. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku üks kord aastas 6 kuu jooksul 
majandusaasta lõppemisest. Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku siis, kui (i) aktsiaseltsil on netovara 
vähem kui pool aktsiakapitalist või vähem kui seaduses sätestatud aktsiaseltsi aktsiakapitali minimaalne suurus; (ii) 
seda nõuavad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 10% aktsiakapitalist; (ii) seda nõuab nõukogu või 
audiitor; või (iv) see on aktsiaseltsi huvides ilmselt vajalik. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama 
vähemalt 3 nädalat ning erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 1 nädala. Üldkoosoleku 
pädevus on sätestatud seaduses ja aktsiaseltsi põhikirjas. Üldkoosolekul on kvoorum otsuste vastuvõtmiseks juhul, 
kui sellel osaleb üle poole aktsiatega esindatud häältest, välja arvatud juhul, kui seaduse või põhikirjaga on ette 
nähtud suurem häälteenamuse nõue. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole 
üldkoosolekul esindatud häältest, välja arvatud juhul, kui seaduse või põhikirjaga on ette nähtud suurem 
häälteenamuse nõue. 

ASi Silvano Fashion Group üldkoosolekud 

ASi Silvano Fashion Group majandusaasta jooksul, mis lõppes 31. detsembril 2007. a, toimus kokku kaks 
üldkoosolekut. 

ASi Silvano Fashion Group korraline üldkoosolek toimus 25. juunil 2007. a aktsiaseltsi registreeritud asukohas 
aadressil Akadeemia tee 33, Tallinn. Koosolekust võttis osa 26 214 022 aktsiatega esindatud häält, millega oli 
kokku esindatud 69,08% emiteeritud aktsiatega esindatud häältest. Korraline üldkoosolek otsustas (i) kinnitada 
ASi Silvano Fashion Group majandusaasta aruanne; (ii) suurendada aktsiaseltsi aktsiakapitali ja välistada 
aktsionäride eesõigus uute aktsiate märkimiseks; (iii) nimetada audiitor ning määrata audiitori tasustamise kord; ja 
(iv) volitada juhatust tegema vajalikke toiminguid aktsiate noteerimiseks Varssavi Börsil. 

Erakorraline üldkoosolek toimus 31. mail 2007. a. Kokku osales koosolekus 26 488 283 aktsiatega esindatud häält, 
mille näol oli esindatud 69,80% kogu ASi Silvano Fashion Group aktsiakapitalist. Erakorralise üldkoosoleku 
päevakord nägi ette (i) põhikirja muutmist; (ii) nõukogu liikmete tagasikutsumist ja valimist; (iii) ühinemislepingu 
kinnitamist ja ühinemisotsuse vastuvõtmist; (iv) vara jaotusplaani kinnitamist.  

Mõlemad ülalkirjeldatud üldkoosolekud kutsuti kokku nõuetekohaselt ja õigeaegselt. Üldkoosolekute 
kokkukutsumise teated avaldati Eesti Päevalehes, Tallinna Börsi (www.ee.omxgroup.com) ja aktsiaseltsi 
(www.silvanofashiongroup.com) kodulehtedel. Üldkoosolekute kokkukutsumise teated avaldati Tallinna Börsi 
koduleheküljel nii inglise kui ka eesti keeles. Materjalid mõlema üldkoosoleku päevakorda pandud küsimuste 
kohta tehti kõigile aktsionäridele kättesaadavad aktsiaseltsi asukohas. Üldkoosolekud viidi läbi selliselt, et kõigil 
aktsionäridel oli võimalus esitada küsimusi ja teha ettepanekuid.  

Vastavalt eelpool kirjeldatule tagas AS Silvano Fashion Group kõigile ASi Silvano Fashion Group aktsionäridele 
võimaluse osaleda üldkoosolekutel ning järgis HÜTi nõudeid üldkoosoleku kokkukutsumise ja koosoleku 
päevakorra punktide kohta informatsiooni kättesaadavaks tegemise kohta.  
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Samas ei järginud AS Silvano Fashion Group täies ulatuses HÜTi punktides 1.3.1, 1.3.2 ja 1.3.3 sätestatud 
nõudeid.  

HÜTi punkt 1.3.1 sätestab, et üldkoosoleku juhatajaks ei valita juhatuse liiget. Mõlema ASi Silvano Fashion Group 
üldkoosoleku juhatajaks valiti juhatuse liige Peeter Larin. Seda tehti aga üksnes praktilistel kaalutlustel. Nimelt 
olid Peeter Larinile üldkoosolekute päevakordadesse lülitatud küsimused tuttavad ja ta oli võimeline vastama 
aktsionäride kõigile võimalikele küsimustele. AS Silvano Fashion Group kinnitab, et selline nõuete mittetäitmine ei 
toonud mitte mingil juhul kaasa aktsionäride õiguste rikkumist.  

Vastavalt HÜTi punktile 1.3.2 võtavad üldkoosolekust osa juhatuse liikmed, nõukogu esimees ja kui võimalik, siis 
ka nõukogu liikmed ja vähemalt 1 audiitoritest. Korralisel üldkoosolekul, mis toimus 25. juunil 2007. a, ei osalenud 
juhatuse liige Marianne Paas, nõukogu liikmed ega ükski KPMG Baltics ASi audiitoritest. Samuti ei osalenud 
Marianne Paas erakorralisel üldkoosolekul, mis toimus 31. mail 2007. a. Eelnevalt mainitud isikud puudusid 
üldkoosolekutelt isiklikel põhjustel; kusjuures AS Silvano Fashion Group kinnitab, et see ei kahjustanud ei 
aktsiaseltsi ega aktsionäride huve.  

Vastavalt HÜTi punktile 1.3.3 tagab üldkoosoleku korraldaja võimaluse koosolekust elektroonilisel teel osa võtta 
eeldusel, et tal on selleks vajalikud tehnilised vahendid ja see ei ole põhjendamatult kulukas. ASi Silvano Fashion 
Group 2007. aastal toimunud üldkoosolekutest ei olnud võimalik elektroonilisel teel osa võtta, sest ühingul 
puuduvad vastavad seadmed ja üldkoosolekute läbiviimiseks selliste seadmete soetamine oleks olnud 
põhjendamatult kulukas.  

 

Nõukogu 

Üldised märkused 

Vastavalt seadusele on aktsiaseltsi nõukogu järelevalve organ, mis vastutab aktsiaseltsi tegevuse planeerimise, 
juhtimise korraldamise ja juhatuse tegevuse üle järelevalve teostamise eest. ASi Silvano Fashion Group põhikirjas 
on sätestatud üksikasjalik regulatsioon aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute 
tegemise kohta, kusjuures teatud nõukogu otsused loetakse vastuvõetuks üksnes juhul, kui kõik nõukogu liikmed 
hääletavad selliste otsuste poolt. Vastavalt ASi Silvano Fashion Group põhikirjale on nõukogus 3 kuni 5 liiget, 
kelle valib üldkoosolek 5 aastaks. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe. Nõukogu esimees vastutab 
nõukogu tegevuse korraldamise eest ning tal on häälte võrdse jagunemise korral otsustav hääl.  

ASi Silvano Fashion Group nõukogu 

Erakorraline üldkoosolek, mis toimus 31. mail 2007. a, kutsus nõukogust tagasi senised nõukogu liikmed Andres 
Rätsepa, Sven Mansbergi ja Toomas Leisi ja valis 2 uut liiget – Jaak Raidi ja Zinaida Valekha. Alates mainitud 
üldkoosoleku toimumise päevast on ASi Silvano Fashion Group nõukogu liikmed Indrek Rahumaa, Jaak Raid 
ja Zinaida Valekha.  

Aastal 2007 ei makstud nõukogu liikmetele töötasu, kuid kompenseeriti nende ülesannete täitmisega seoses kantud 
kulud. 

Vastavalt seaduse ja ASi Silvano Fashion Group põhikirja sätetele toimuvad nõukogu koosolekud vastavalt 
vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Aastal 2007 toimus kokku 9 nõukogu koosolekut. 
Juhatus informeeris nõukogu nõuetekohaselt ASi Silvano Fashion Group majandustegevusest ja majanduslikust 
seisundist.  

ASi Silvano Fashion Group nõukogu liikmed valitakse kooskõlas HÜTiga ning nõukogu liikmed vastavad nendele 
kehtestatud nõuetele. Nõukogu liikmed järgivad seadusest ja HÜTist tulenevaid nõukogu liikme kohustusi 
nõuetekohase hoolsusega. Juhatuse ja nõukogu koostöö ja nendevaheline informatsiooni vahetamine vastavad 
HÜTi nõuetele. Välja arvatud käesolevas aruandes kirjeldatu, ei ole ASi Silvano Fashion Group juhatusele teada 
mis tahes huvide konflikti nõukogu liikmete ja aktsiaseltsi vahel. 

Vaatamata eelkirjeldatule ei vasta AS Silvano Fashion Group HÜTi punktis 3.2.2 sätestatud nõudele, mille 
kohaselt peavad vähemalt pooled nõukogu liikmetest olema sõltumatud nõukogu liikmed. Nimelt kuulub 38,19% 
ASi Silvano Fashion Group kõigist aktsiatest Alta Capital Partners S.C.A, SICARile ja 13,65% aktsiatest SIAle 
Alta Capital Partners. SIA Alta Capital Partners on Alta Capital Partners S.C.A, SICAR enamusaktsionär. SIA Alta 
Capital Partners on Indrek Rahumaa kontrolli all. Lisaks sellele on Indrek Rahumaa ja Jaak Raid Alta Capital 
Partners S.C.A, SICARi ja Alta Capital Partners Management s.a.r.l.-i juhatuse liikmed ja täisosanikud (general 
partners), kes esindavad Alta Capital Partners S.C.A, SICARit. 
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Jaak Raid ja Indrek Rahumaa valiti nõukogu liikmeteks tuginedes nende laialdasele kogemusele ärijuhtimises. 
Vaatamata asjaolule, et neid ei saa käsitleda sõltumatute nõukogu liikmetena, ei ole käesoleval juhul tegemist 
tegeliku huvide konfliktiga nõukogu käesoleva koosseisu, ASi Silvano Fashion Group ja selle aktsionäride vahel.  

 

Juhatus 

Üldised märkused 

Juhatus on aktsiaseltsi esindav organ, mis vastutab aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse eest. Vastavalt 
ASi Silvano Fashion Group põhikirjale koosneb ASi Silvano Fashion Group juhatus 1 kuni 7 liikmest, kes 
valitakse 3 aastaks. Kõik ASi Silvano Fashion Group juhatuse liikmed esindavad aktsiaseltsi ainult ühiselt.  

ASi Silvano Fashion Group juhatus 

Kuni 6. juunini 2007. a oli ASi Silvano Fashion Group juhatuses 2 liiget – Peeter Larin (ka juhatuse esimees) ja 
Marianne Paas. Nõukogu koosolekul valiti ASi Silvano Fashion Group juhatus uues koosseisus - Dmitry 
Ditchkovsky, Dmitri Podolinski, Sergei Kusonski, Dace Markevica, Peeter Larin ja Remigiusz Pilat. 

Seisuga 31. detsember 2007 olid juhatuse liikmetel ühingus järgmised osalused: 

 Aktsiate arv Osalus (%) 

AS Silvano Fashion Group 
aktsiakapital 40 000 000 100,0% 

Peeter Larin 25 000 0,0625% 

Kokku 25 000 0,0625% 

Kõik ASi Silvano Fashion Group juhatuse liikmed järgisid neile seadusest ja HÜTist tulenevaid kohustusi. Juhatus 
on alati tegutsenud aktsiaseltsi (ja selle aktsionäride) parimates huvides. Juhatus on kehtestanud sisereeglid 
konfidentsiaalse informatsiooni hoidmiseks ning korraldab oma igapäevast majandustegevust ranges kooskõlas 
seesuguste sisereeglitega. Lisaks sellele hindab juhatus igapäevaselt aktsiaseltsi äririske ja teeb vajalikud toimingud 
vältimaks mis tahes negatiivset mõju aktsiaseltsile. Juhatus tegutseb vastavuses nõukogu seaduslike korraldustega. 
Informatsiooni vahetust juhatuse ja nõukogu vahel võib käsitleda tõhusana. Mitte ühegi juhatuse liikme ja 
aktsiaseltsi vahel ei ole kohtuvaidlust. Juhatuse liikmete ja aktsiaseltsi vahel ei ole huvide konflikti.  

AS Silvano Fashion Group ei järgi HÜTi punktis 2.2.7 sätestatud nõuet, mille kohaselt peab aktsiaseltsi 
koduleheküljel ja käesolevas aruandes avalikustama juhatuse liikmete tasu suuruse, boonuste süsteemi ja teised 
maksed ja soodustused. AS Silvano Fashion Group on seisukohal, et seesugune avalikustamine võib kahjustada 
juhatuse liikmete ja aktsiaseltsi endi õigusi ja huve. Lisaks sellele on juhtorganite liikmetele makstavate summade 
jaotus toodud aktsiaseltsi aastaaruandes.  

 

Informatsiooni avalikustamine 

ASi Silvano Fashion Group koduleheküljel on viide Tallinna Börsi koduleheküljele, kus AS Silvano Fashion 
Group avalikustab kogu olulise informatsiooni nii eesti kui ka inglise keeles. Majandusaasta jooksul, mis lõppes 
31. detsembril 2007. a, ei esinenud puudusi ASi Silvano Fashion Group informatsiooni avalikustamisel ühingu 
aktsionäridele. Järgiti nõuetekohaselt kõiki vastavaid HÜTi sätteid ning tagatud oli kõigi aktsionäride võrdne 
kohtlemine.  

 

Aruandlus 

AS Silvano Fashion Group teostab majandusaruandlust vastavalt Euroopa Liidu poolt vastu võetud 
rahvusvahelistele finantsaruandluse standarditele (International Financial Reporting Standards - IFRS). 
Finantsinformatsiooni avalikustamisel järgib AS Silvano Fashion Group Eesti seadusandlust ja Tallinna Börsi 
reegleid.  
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Konsolideeritud bilanss 

Tuhandetes eurodes 
AKTIVA 
PBhivara 
Materiaalne pdhivara 
Immateriaalne pdhivara 
Kinnisvarainvesteeringud 
Kapitaliosaluse meetodil kajastatavad investeeringud 
Miiiigivalmis finantsvara 
Mitmesugused nduded 
PBhivara kokku 

Kaibevara 
Varud 
Maksude ettemaksed 
Nduded ostjate vastu 
Mitmesugused nduded 
Ettemaksed 
Raha ja pangakontod 
Kaibevara kokku 
VARADKOKKU 

PASSIVA 
Omakapital 
Aktsiakapital nimivaiirtuses 
~lekurss  
Kohustuslik reservkapital 
Valuutakursi muutuste reserv 
Akumuleeritud kasum/ kahjum 
EmaettevBtte omanikele kuuluv omakapital 
Vahemusosalus 
Omakapital kokku 

Pikaajalised kohustused 
Pikaajalised v6lakohustused 
Edasilukkunud tulumaksu kohustus 
Muud plkaajalised kohustused 
Pikaajalised eraldised 
Pikaajalised kohustused kokku 

Liihiajalised kohustused 
Vdlakohustused 
Vdlad tarnijatele 
Ettevdtte tulumaksu vdlg 
Muud maksuv6lad 
Muud liihiajalised vdlad 
Liihiajalised eraldised 
ViitvBlad 
Liihiajalised kohustused kokku 
Kohustused kokku 
PASSIVA KOKKU 

Lisa 

Aastaaruande lisad lehekiilgedel24-65 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatu osa. 
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Konsolideeritud kasurniaruanne 

Tuhandetes eurodes Lisa 2007 

kitulud 
Miiiigitulu 
Miiiidud toodangu kulu 
Brutokasum 

Muud ibitulud 
Turustuskulud 
fidhalduskulud 
Muud kikulud 
kikasum 

Finantstulud ja -kulud 
Finantstulud 
Finantskulud 
Finantstulud ja -kulud kokku 

Kasuml kahjum kapitaliosaluse meetodil kajastatud 
investeeringutest 19 
Kasuml kahjum enne tulumaksu 
Tulumaks 15 
Puhaskasuml -kahjum 
sealhulgas 
Emaettevdtte omanikele kuuluv osa puhaskasumist 
Vahemusosalusele kuuluv osa puhaskasumist 

Tulu aktsia kohta 
Tavapuhaskasum aktsia kohta (eurodes) 28 
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 28 

Aastaaruande lisad lehekiilgedel24-65 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatu osa. 
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Konsolideeritud rahavoogude aruanne 

Tuhandetes eurodes 

Rahavood aritegevusest 
Puhaskasuml -kahjum 
Korrigeerimised: 

Materiaalse pdhivara kulum 
Immateriaalse pdhivara kulum 
Immateriaalse pdhivara vaartuse langus 
Materiaalse pdhivara vaartuse langus 
Kasum pdhivara muugist 
Kahjum fmavatirtuse langusest (+) ja kasum negatiivsest 

fmavaartusest (-) 
Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutest 
Tulumaks 
Viihemusosaluse valjaostmine 

Muutus nduetes ostjate vastu ja muude kitegevusega seotud 
nduete j a  ettemaksete muutus 
Varude muutus 
Muutus vdlgades tarnijatele ja muude aritegevusega seotud 
kohustuste muutus 
Makstud intressid 
Makstud tulumaks 
Rahavood aritegevusest kokku 

Rahavood investeerimistegevusest 
Pdhivara soetus 
Kinnisvarainvesteeringute soetus 
Makstud kaubamkgi tasud 
Materiaalse pdhivara muuk 
Antud laenud 
Antud laenude tagasimaksed 
Saadud intressid 
Saadud dividendid 
Immateriaalse pdhivara soetus 
Viihemusosaluse valjaostmine 
Rahavoog tiitarettevdtte soetamisest 
Muu pdhivara soetus 
Rahavood investeerimistegevusest kokku 

Rahavood finantseerimistegevusest 

Lihtaktsiate emiteerimine 
Laenude tagasimaksed 
Saadud laenud 
Kapitalirendi tagasimaksed 
Makstud dividendid 
Makstud faktooring 
Rahavood finantseerimistegevusest kokku 
Raha ja raha ekvivalentide muutus 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 
Raha ja raha ekvivalendid perioodi 16pus 

Lisa 



Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne 
EmaettevBtte omanike osalus omakapitalis 

Tuhandetes eurodes 

Saldo seisuga 31.12.2005 
Aruandeperioodi kasum 
Valismaiste tiitarettev6tete m6ju 
konsolideerimisel 
2006. a. tulud ja kulud kokku 
Emiteeritud aktsiakapital 
Vihemusosalus &&endusest 
Vihemusosaluse valjaostmine 

Saldo seisuga 31.12.2006 
Aruandeperioodi kasum 
Valismaiste tiitarettev6tete m6ju 
konsolideerimisel 
2007. a. tulud ja kulud kokku 
Emiteeritud lihtaktsiad 
Vihemusosaluse valjaostmine 
Makstud dividendid 

Saldo seisuga 31.12.2007 

Lisa Aktsia- ~ lekurss  Reserv- Valuuta- Jaotamata Kokku Vahemus Omakapital 
kapital kapital kursi kasum osalus kokku 

muutuste (kahjum) 
reserv 

Aastaaruande lisad lehekiilgedel24-65 on raamatupidarnise aastaaruande lahutamatu osa. 
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KONSOLIDEEFUTUD RAAMATUPIDAMISARUANDE LISAD 

Lisa 1. Aruandev iiksus 
AS Silvano Fashion Group (endise iirinimega PTA Grupp AS) on Eesti Vabariigis registreeritud ariuhing 
(registreerimisnumber 10 17549 1, aadress: Tartu mnt 2, 10 145 Tallinn). ASi Silvano Fashion Group (edaspidi ka 
Ettevdte vdi Emaettevdte) 3 1.12.2007 ldppenud majandusaasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne 
hdlmab Emaettevdtet ja tema tiitarettevdtteid (edaspidi Kontsern) ning Kontserni osalust sidusettevdtetes. 
Kontserni peamine tegevusala on naisterdivaste ja naistepesu disain, tootmine ja muiik. 

Lisa 2. Koostamise alused 

Kontserni 2007. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskdlas rahvusvaheliste 
finantsaruandluse standarditega (International Financial Reporting Standards - IFRS), nagu need on vastu vdetud 
Euroopa Liidu poolt. 

Raamatupidamise aastaaruanne on juhatuse poolt heaks kiidetud 21. aprillil 2008. Vastavalt Eesti iiriseadustikule 
kinnitatakse juhatuse poolt koostatud ja ndukogu poolt heaksluidetud majandusaasta aruanne, mis sisaldab ka 
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, aktsioniiride uldkoosolekul. Aktsionaridel on digus juhatuse poolt 
koostatud ja koosolekule lunnitamiseks esitatud aruannet mitte kinnitada ning nduda uue aastaaruande koostamist. 

Konsolideeritud raamatupidamise aruanne on koostatud liihtudes soetusmaksumuse printsiibist, valja arvatud 
sellised fmantsinstrumendid, mida arvestuspdhlmdtete kohaselt kajastatakse diglases v a h s e s .  Raamatupidamise 
aastaaruande koostamisel kasutatud peamised arvestuspdhimdtted on kirjeldatud allpool. Selgitatud 
arvestuspdhimdtteid on jarjepidevalt kasutatud kdlkide aruandes toodud perioodide puhul, valja arvatud juhtudel, 
kui on kirjeldatud teisiti. 

2006. a. majandusaasta aastaaruandes esitatud vdrdlusandmed sisaldavad PTA Grupp ASi andmeid, mis on 
konsolideeritud ASi Silvano Fashion Group majandustulemustega alates 16. oktoobrist 2006, s.0, omandamise 
kuupaevast. Konsolideeritud kasumiaruande ja rahavoogude aruande vdrreldav periood kajastab PTA Grupp ASi 
kogu 2006. aasta tegevuse tulemusi ning konsolideeritud ASi Silvano Fashion Group 2006. aasta 4. kvartali 
tulemusi. Seetdttu ei ole 2006. ja 2007. aasta kasumiaruanded ja rahavoogude aruanded iiks-uheselt vdrreldavad. 

Muudatused esitusviisis 

Alates 2007. aasta esimesest poolaastast kasutab Kontsern uut kasumiaruande formaati. Vajadus formaati muuta 
tulenes jaekaubanduse laiendamisest. Kasumiaruande uus formaat vdimaldab Kontserni kui jaekaubanduskontserni 
konsolideeritud majandustulemusi paremini kajastada. Et eelnevate aruandeperioodide kasumiaruandeid uue 
kasumiaruandega vdrrelda saaks, korrigeeriti eelnevate perioodide kasumiaruannetes esitatud vdrdlusandmeid. 

Arvestus- ia esitusvaluuta 

Konsolideeritud finantsaruanded esitatakse eurodes ning kdik arvnaitajad on umardatud lihima tuhandeni. 
Emaettevdte ja Eestis asuv tiitarettevdte kasutavad arvestusvaluutana oma majanduskeskkonna valuutat - Eesti 
krooni. Valismaal asuvate iiriuksuste arvestusvaluutaks on kohaliku majanduskeskkonna ametlik valuuta. 

Vastavalt OMX Tallinna Borsi reglemendi nauetele on kogu borsifmade poolt avallkustatav informatsioon 
esitatud eurodes. Aastaaruandes Kontserni ametlikus esitusvaluutas (Eesti kroonides) esitatud arvandmed on 
eurodesse umber arvestatud kursiga 1 euro = 15,6466 Eesti krooni. 

Juhtkonna hinnaneud ia otsused 

IFRSga kooskdlas oleva raamatupidamise aastaaruande koostarnine nduab juhtkonnapoolset eelduste kujundamist, 
hinnangute andmist ja otsuste tegemist, mis mdjutavad rakendatavaid arvestuspdhimdtteid, kajastatud varasid ja 
kohustusi ning tulusid ja kulusid. Tegelikud tulemused vaivad olla hinnangutest erinevad. 

Hinnangud ja nende aluseks olevad eeldused vaadatakse perioodiliselt ule. Raamatupidamislike hinnangute 
ulevaatamisest tulenev mdju kajastatakse hinnangute muutmise perioodil ja kdikidel tulevastel perioodidel, mida 
muutused mdjutavad. 

Valdkondadeks, milles juhtkonna otsustel ja hinnangutel on oluline mdju konsolideeritud raamatupidamisaruandele 
ja Kontserni majandustulemustele, on varude hindamine (lisa 21), materiaalse pdhivara kasuliku eluea maiiramine 
(lisa 16), f m a v a h s t  sisaldavate raha genereerivate iiksuste kaetava vaartuse hmdamine (lisa 17) ja 
kinmsvarainvesteeringute hindamine (lisa 18). 
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Varude hindamine 

Varude hindamisel lihtub juhtkond parimatest teadmistest arvestades ajaloolist kogemust, uldist 
taustinfonnatsiooni ning vdimalikke tulevaste perioodide sundmuste eeldusi ja tingimusi. Varude allahindluse 
mairamisel lahtutakse valmiskaupade puhul (bilansiline vaWus seisuga 31.12.2007: 13 020 000 eurot ja 
3 1.12.2006: 7 3 1 1 000 eurot) nende miiugipotentsiaalist ning vdimalikust net0 realiseerimismaksumusest; tooraine- 
ja materjalivarude hindamisel (bilansiline vaWus 31.12.2007: 5 701 000 eurot ja 31.12.2006: 5 395 000 eurot) 
lahtutakse nende kasutuspotentsiaalist valmistoodangu valmistamisel ja tulu teenimisel; ldpetamata toodangu 
varude hindamisel (bilansiline v a h s  31.12.2007: 2 466 000 eurot ja 31.12.2006: 2 010 000 eurot) liihtutakse 
nende valmidusastmest, mida saab usaldusvairselt mddta. 

Firmavaartuse hindamine 

FirmavaWuse kaetava vairtuse test viiakse labi vahemalt kord aastas. Juhtkond on viinud labi tiitarettevdtete 
soetamisel tekkinud firmavairtuse hindamiseks (bilansiline vaartus seisuga 3 1.12.2007: 852 000 eurot ja 
31.12.2006: 235 000 eurot) vara viiirtuse testi. Firmavaartuse kaetava vaartuse leidmisel on arvesse vdetud tulevasi 
rahavoogusid lahtuvalt kavandatud jaemuugi mahtudest antud turul. Tulevikus planeeritud rahavoogusid on 
diskonteeritud antud toostusharu konkreetse oodatava turutootlusega. Juhul, kui fmavaartuse kaetav vaartus on 
vaiksem investeeringu bilansilisest maksumusest, hinnatakse investeeringu vaartus alla kuni kaetava vaartuseni. 

Materiaalse p6hivara kasuliku eluea maaramine 

Juhtkond hmdab tootmisseadmete ja muu tootmisega seotud pdhvara kasulikke eluigasid lahtudes nende 
eeldatavast kasulikust elueast. Kasuliku eluea mairamine tugineb ajaloolisel kogemusel ning arvestab 
tootmismahtusid ning -tingimusi. Jaekaubanduses kasutatava pdhivara kasuliku eluea mairamisel vdetakse arvesse 
perioodi, mille jooksul nimetatud varaobjekt vdtab eeldatavalt osa tulude teenimisest ning garanteeritud 
rendilepingute pikkust. 

Juhtkonna hinnangul on tootmismasinate ja -seadmete keskmine kasulik eluiga 5 kuni 10 aastat olenevalt nende 
kasutusotstarbest ning muu inventari keskmiseks elueaks 3 kuni 10 aastat olenevalt nende kasutusotstarbest. 

Piiramatu kasutuseaga varaobjektide (maa) eluiga on mairamatu. Seisuga 3 1. detsember 2007 ja 31. detsember 
2006 Kontsemil piiramata kasutuseaga materiaalset vara ei olnud. 

Kinnisvarainvesteeringute hindamine 

Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvestatud amortisatsioon. Juhtkond 
hindab kinnisvarainvesteeringute vaartust regulaarselt. 

Lisa 3. Olulised arvestuse ja aruandluse p6him6tted 

Kontsemi ettevdtted on allpool esitatud arvestuspdhimdtteid rakendanud jirjepidevalt kdigi kasitletud perioodide 
konsolideeritud raamatupidamisaruannete koostamisel. 

Konsolideerimise alused 

Tutarettevdtteks loetakse ettevdtet, mille ule Emaettevdttel on kontroll. Tutarettevdtet loetakse kontrolli all 
olevaks, kui Emaettevdte kontrollib tiitarettevdtte finants- ja tegevuspoliitikat, saades seelabi tiitarettevdtte 
tegevusest kasu. Kontrolli ulatust hinnates vdetakse arvesse kogu sel hetkel rakendatavat haaledigust. 
Konsolideeritud aruanded sisaldavad tiitarettevdtete finantsaruandeid alates kontrolli omandamise kuupaevast kuni 
kontrolli loovutamise kuupaevani. Vajadusel on tiitarettevdtete arvestuspdhimdtteid muudetud, et viia need 
vastavusse Kontsemis rakendatavate arvestuse ja aruandluse pdhimdtetega. 

Sidusettev6tted (kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud) 

Sidusettevdtteks loetakse ettevdtet, mille ule Kontsemil on oluline mdju, h i d  mitte kontroll finants- ja 
tegevuspoliitlka ule. Oluliseks loetakse mdju juhul, kui Kontsemi omanduses on otse vdi tiitarettevdtete kaudu 20 
kuni 50% sidusettevdtte haaledigusega aktsiatest vdi osakapitalist. Sidusettevdtted on kajastatud kapitaliosaluse 
meetodil ning on algselt arvele vdetud soetusmaksumuses. Konsolideeritud aruannetes kajastub Kontsemi 
proportsionaalne osa sidusettevdtete kasumitest ja kahjumitest peale nende kooskdlla viimist Kontserni 
arvestuspdhmdtetega alates olulise mdju tekke kuupaevast kuni selle ldppemise kuupaevani. Kui Kontserni osa 
kahjumitest uletab Kontsemi osaluse kapitaliosaluse meetodil kajastatud ettevdttes, siis osaluse 
raamatupidamisvaartust (kaasaarvatud pikaajalised nduded sidusettevdtte vastu) vihendatakse nullini ning edasiste 
kahjumite kajastamine ldpetatakse, valja arvatud juhul, kui Kontsern on vdtnud sidusettevdtte nimel kohustusi vdi 

. . 
teinud tema eest makseid. ,,.\-,: - ".. :,!"7"P""r''h.. 

J.k-,, ,L , ,~ LL:I~,~.L,..,~!. p r - ? c ~ ~ s  ~ r J y  
~ < .  . . , .\; . . , ,.; ->-, :,2.s:(-:J-:,.,-'- ~:-. ..:,-*j7 

c LC ./LI>II L_t)ueli i i~>~ii .S 
jr,,. :-..;: .... . , .. ,--, 2q 04, OP 

I ' 1  -2. . i r i.. . .  .... ........................... a..... 

25 r". . , . .  ... I,, .- .-! 
,.v:.*; A . . . ~ ~ . .  ", L!_-. .... .,....... KC ........................ 

. ,. .- 7 ,-. _, 

2,. ;,- ,, 1 



Konsolideerimisel elimineeritud tehingud 

Konsolideeritud aruannete koostamisel elimineeritakse kdik Kontserni kuuluvate ettevdtete vahelised tehingud, 
vastastikused saldod ja realiseerimata kasumid ja kahjumid. Tehingutest kapitaliosaluse meetodil kajastatud 
investeerimisobjektidega tekkinud realiseerimata kasumid elimineeritakse proportsionaalselt Kontserni osalusega 
investeerimisobjekti. Tehingutest tekkinud realiseerimata kahjumid elimineeritakse samal moel kui realiseerimata 
kasumid, h i d  ainult ulatuses, mille osas ei ole tdendeid vaartuse langusest. 

kiuhendused s6ltumatute osapoolte vahel 

Tutarettevdtete soetamist sdltumatult osapoolelt kajastatakse ostumeetodil. Omandaja peab kajastama iiriuhenduse 
soetusmaksumuse omandamise kuupbval vdttes omandatava ettevdtte eristatavad varaobjektid, kohustused ja 
tingimuslikud kohustused arvele nende omandamise kuupaeva diglastes vaiirtustes olenemata viihemusosa osaluse 
makast. Kdik erinevused ariiihenduse soetusmaksumuse ja omandaja osa vahel eristatavate varaobjektide, 
kohustuste ja tingimuslike kohustuste (st. omandatud netovara) diglastes vaiirtustes kajastatakse firmavaiirtusena. 
Juhul, kui soetusmaksumus on vaiksem kui omandaja osa eristatavate varaobjektide, kohustuste ja tingimuslike 
kohustuste (omandatud netovara) diglasest vaiirtusest, kajastatakse vahe otse kasumiaruandes. 

hiuhendused uhise kontrolli all olevate osapoolte vahel 

ijhise kontrolli all olevateks majandusiiksusteks loetakse ariiihendust, milles kdikide uhinevate majandusuksuste 
vdi kide ule omab ldplikku kontrolli nii enne kui ka pkast kiiihendust iiks ja sama isik vdi samad isikud, ning see 
kontroll ei ole ajutine. Isikute riihma peetakse majandusiiksust kontrollivaks, kui nad saavad lepingupdhiste 
kokkulepete alusel kollektiivselt mdjutada iiksuse finants- ja tegevuspoliitikat uksuse tegevusest majandusliku kasu 
saamise nimel. 

Tutarettevdtte soetamisel uhse kontrolli all olevalt osapoolelt kajastatakse omandatud osalust teises ettevdttes 
omandatud netovara bilansilises vaartuses (st. vaiirtuses, milles omandatud varad ja kohustused olid kajastatud 
omandatud ettevdtte bilansis). Vahet omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud netovara bilansilise 
vaartuse vahel kajastatakse omandava ettevdtte omakapitali vihenemise vdi suurenemisena. Omandatud netovara 
bilansiline vaartus arvutatakse vahena soetatava majandusuksuse varade ja kohustuste maksumuse ning 
vihemusosaluse maksumuse vahel. 

Vahemusosalus 

Kontserni tiitarettevdtete kontsernivalistele aktsionkidele vdi osanikele kuuluvat osa tiitarettevdtete puhaskasumist 
(kahjumist) kajastatakse vahemusosalusena konsolideeritud kasumiaruande eraldi real. Kontserni tiitarettevdtete 
kontsernivaliste aktsionkide vdi osanike osa tiitarettevdtte netovarast kajastatakse vihernusosalusena omakapitali 
koosseisus eraldatuna emaettevdtte omanikele kuuluvast omakapitalist konsolideeritud bilansi eraldi real. 

Vahemusosa soetamine 

Tehinguid viihemusosa omavate aktsioniiridega kisitletakse sarnaselt muudele iriuhendustele kolmandate 
osapooltega. Vahemusosaluse soetamistehingutes kajastatakse erinevus vahemusosa bilansilise vaiirtuse ning osa 
eest makstud summa vahel firmavaartusena vdi kantakse koheselt tulusse ( h i  viihemusosa bilansiline vaiirtus on 
suurem kui osa eest makstud summa). 

Valuutaarveldused 

Valisvaluutas toimunud tehingute kajastamine 

Valisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks vdetud tehingu toimumise paeval kehtinud aruandva 
tiitarettevdtte riigi keskpanga valuutakursid. Valisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused hinnatakse 
bilansipaeva seisuga umber bilansipaeval ametlikult kehtinud valuutakursside alusel. Valuutakursside 
umberarvestamisest tulenev kasum vdi kahjum on erinevus perioodi alguses arvestusvaluutas fikseeritud 
monetaarse vara vdi kohustuse korrigeeritud soetusmaksumuse (mida on korrigeeritud sisemise intressimaka ja 
perioodi jooksul tehtud maksetega) ja perioodi ldpu vahetuskursiga umberarvestatud korrigeeritud 
soetusmaksumuse vahel. Valisvaluutas fikseeritud ja diglases vaiirtuses kajastatud mittemonetaarsed varad ja 
kohustused hmnatakse umber arvestusvaluutasse diglase vaartuse makamise pbval kehtinud vahetuskursside 
alusel. Valuutakursside umberarvestamisel saadud vahe kajastatakse kasumiaruandes. 

Valismaal asuvate tutarettev6tete kajastamine 

Tutarettevdtetes, kus arvestusvaluuta erineb Kontserni esitusvaluutast, arvestatakse tehingute tulemused ja saldod 
umber esitusvaluutasse. ijkski Kontserni tiitarettevdtetest ei asu huperinflatiivses majanduskeskkonnas. 

Valismaiste tiitarettevdtete finantsnaitajate umberarvestamine esitusvaluutasse toimub jargmiselt: 

varad ja kohustused hinnatakse iimber eurodesse vastava keskpangs~l~&~rsjga~$jkqsi~.ii~~~~t:.~~. P : ~ ~ ~ ~ ~ ~ s  G ~ J Y  



tulude ja kulude umberarvestamisel kasutatakse vastava keskpanga aasta keskmist valuutakurssi; 

arvestusest tekkinud kursivahed kajastatakse omakapitalis real "Valuutakursi muutuste reserv". 

Valismaise tiitarettevdtte soetamisel tekkinud fmavaiirtust ja diglaste vaiirtuste muutusi kasitletakse valismaise 
tiitarettevdtte varade ja kohustustena ning need arvestatakse umber bilansipaeva kursiga. Valismaise tiitarettevdtte 
realiseerimisel vdi llkvideerimisel kajastatakse varem omakapitalis kajastatud realiseerimata kursivahed 
kasumiaruandes. 

umberarvestamisel rakendatakse vastava keskpanga valuutakursse. 

Finantsinstrumendid 

Finantsinstrumendid(v.a tuletisinsirumendid) 

Finantsinstrumentideks on investeeringud omakapitali ja vdlainstrumentidesse, nduded ostjate vastu ja muud 
nduded, raha ja raha ekvivalendid, vdlakohustused ning vdlad tarnijatele ja muud luhiajalised vdlad. 

Finantsinstrumendid kajastatakse algselt diglases vaiirtuses, millele instrumentide puhul, mida ei kajastata diglases 
vaiirtuses muutustega labi kasumiaruande, lisanduvad otsesed tehingukulud. Parast esmast arvelevdtmist 
kajastatakse finantsinstrumente alljiirgnevalt. 

Kontsern ei ole klassifitseerinud uhtegi finantsvara diglases vaartuses labi kasumiaruande kajastatavaks 
finantsvaraks ega lunastustahtajani hoitavaks investeeringuks. 

Raha ja raha ekvivalendid 

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha kassas, arvelduskontode jl&e (v.a, arvelduskrediit) ning kuni 
kolmekuulisi tahtajalisi deposiite. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis luhiajaliste laenukohustuste koosseisus. 

Miiiigivalmis finantsvara 

Kontserni investeeringud omakapitali instrumentidesse ja vdlainstrumentidesse klassifitseeritakse miiugivalmis 
finantsvaradeks. Parast esmast arvelevdtmist kajastatakse finantsinstrumente diglases vaiirtuses. Muugivalmis 
finantsvarade diglase vaiirtuse muutused ja valuutakursi muutustest teklunud kasumid ja kahjumid kajastatakse otse 
omakapitalis valja arvatud juhtudel, kui tegemist on varade vaartuse langusega. Kui investeeringu kajastamine 
ldpetatakse, kantakse vastav omakapitali akumuleerunud kasum vdi kahjum kasumiaruandesse. Investeeringuid 
omakapitali instrumentidesse, millel puudub noteeritud turuhnd aktiivsel turul ja mille diglast va5irtust ei ole 
vdimallk usaldusvaiirselt hinnata, kajastatakse soetusmaksumuses. 

Muud finantsinstrumendid 

Muud finantsinstrumendid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses sisemise intressimaiira meetodil, millest 
on maha arvatud kahjum vara vaartuse langusest. 

Aktsiakapital 

Lihtaktsiad 

Lihtaktsiad liigitatakse omakapitaliks. Llhtaktsiate emiteerimisega otseselt kaasnevad kulud kajastatakse 
mahaarvamisena omakapitalist, ilma maksu mdjudeta. 

Materiaalne pBhivara 

Kajastamine ja mo"6tmine 

Materiaalne pdhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleerunud kulum ja varade 
vaSirtuse langusest tulenevad allahindlused. 

Soetusmaksumus koosneb otseselt vara soetamisega seotud kuludest. Oma tarbeks valmistatud pdhivara 
soetusmaksumus koosneb materjalikulust, otsestest toojdukuludest, muudest kuludest, mis on otseselt seotud 
varaobjekti seadmisega ettenahtud tooseisundisse, ning kuludest, mis on seotud varaobjekti demonteerimise ja 
teisaldamise ning selle asukoha ennistamisega. Seadme tootamiseks vajaliku koostisosana soetatud tarkvara 
kapitaliseeritakse osana seadmest. Laenukasutuse kulutusi, mis on otseselt seostatavad tingimustele vastava 
varaobjekti soetamise vdi ehitamisega, kajastatakse perioodi kasumiaruandes. 

Kui materiaalse pdhivara objekt koosneb uksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad 
kasulikud eluead, vdetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena. 

Varaobjekti muugil vdi mahakandmisel saadav tulu vdi kulu leitakse vdrreldes saadavat tulu pdhivara bilansilise 
jaikvaiirtusega lung kajastatakse vastav netosumma kasumiaruande real ,,Muud Siritulud". Kui umberhnnatud 
varad maha muuakse. kantakse umberhindluse reservis olevad summad iabt&idta&idr&6i6f -;se F: "7C3xz 3"-y 



Soetamisjiirgsed viiljaminekud 

Materiaalse pdhivara objekti osa valjavahetamisega seotud kulud kajastatakse pdhivara objekti bilansilises 
maksumuses, kui on tdenaoline, et Ettevdte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti 
soetusmaksumust saab usaldusvaiirselt mddta. Asendatud osa jadcvaartus eemaldatakse bilansist. Muid materiaalse 
pdhivara hooldus- ja remondikulusid kajastatakse vastava perioodi kasumiaruandes. 

Kulumi arvestus 

Kulum kajastatakse kasumiaruandes ning arvestatakse materiaalse pdhivara kdikidelt eristatavatelt komponentidelt 
lineaarsel meetodil varakomponentide arvestusliku kasuliku eluea jooksul. Juhul kui ei ole piisavat kindlust selles, 
et rendilepingu ldppedes laheb renditud vara omandidigus ule Kontsernile, on renditud vara 
amortisatsiooniperioodiks vara eeldatav kasulik tooiga vdi rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on 
luhem. Maad ei amortiseerita. 

Aruande- ja vdrreldavate perioodide hmnangulised majandusllkult kasulikud eluead on jargmised: 

Ehitised: 

Tootmishooned 33 aastat 

Muud hooned 10 aastat 

Masinad ia seadmed: 

6mblusseadmed 7- 10 aastat 

Transpordivahendid 5 aastat 

Muud seadmed 5 aastat 

Muu inventar: 

Arvutitehnika, tooriistad ja muu inventar 3-4 aastat 

Kaupluste sisseseade 5 aastat 

Renditud ruumide rekonstrueerimisvaljaminekutelt arvestatakse amortisatsiooni olenevalt rendilepingu kestusest. 

Igal bilansipaeval hinnatakse amortisatsioonimeetodite, kasutatavate kasulike eluigade ning ldppvaartuste 
pdhjendatust. 

Immateriaalne pBhivara 

Firmaviiiirtus 

Firmavaartus (negatiivne fmavaiirtus) tekib tiitarettevdtete, sidusfmade ja iihisettevdtete soetamisel. 

Omandatud ettevdtte soetusmaksumuse osa, mis uletab Kontserni osa omandatud eristatavate varade, kohustuste ja 
tingimuslike kohustuste (set. netovara) diglasest viiktusest, kajastatakse hav5ilirtusena. Kui omandatud ettevbtte 
v5ilirtus on omandatud tiitarettevdtte netovara diglasest v5ilirtusest vaiksem (negatiivne hav5ilirtus), kajastatakse vahe 
otse kasumiaruandes. 

Tutarettevbttes vahemusosaluse omandamisel tekkinud fmavaartus on lisainvesteeringu vaiirtuse osa, mis uletab 
omandatud netovarade bilansilist jadcvaiirtust omandamise kuupaeval. 

FirmavaZrtus on kajastatud selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud vara vaiirtuse langusest tulenevad 
akumuleeritud allahindlused. Sidusettevdtte fmavaiirtuse bilansiline jadcvaartus sisaldub investeeringu 
bilansilises jadcviiiirtuses. 

Muu immateriaalne vara 

Muu Kontserni poolt omandatud piiratud kasuliku elueaga immateriaalne vara kajastatakse soetusmaksumuses, 
millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja vaartuse langusest tulenevad allahindlused. 

Kulumi arvestus 

Kulum kajastatakse kasumiaruandes lineaarselt immateriaalse varaobjekti (valjaarvatud fmav5ilirtus) arvestusliku 
kasuliku eluea jooksul alates varaobjekti kasutuselevdtu kuupaevast. Aruande- ja vdrreldavate perioodide 
hinnangulised majanduslikult kasulikud eluead on jargmised: 

Tarkvara 5-10 aastat 

Kaubamkgid 10 aastat 



Kinnisvarainvesteeringud 

Kinnisvarainvesteering on kinnisvara, mida hoitakse renditulu teenimise vdi kinnisvara v a h s e  kasvu vdi 
mdlemal eesmargil, mitte aga muugiks tavapkase majandustegevuse kaigus, kasutamiseks kaupade tootmisel, 
teenuste osutamisel vdi haldusllkel eesmzirkidel. Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuses, millest 
on maha arvatud akumuleeritud kulum. 

Kulum kajastatakse kasumiaruandes lineaarselt kinnisvarainvesteeringu arvestusliku kasuliku eluea jooksul, 
milleks on 50 aastat. 

Kauitali- ia kasutusrendid 

Kapitalirendina kasitletakse rendilepingut, mille puhul kdik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja huved 
kanduvad ule Kontsernile. Esmasel kajastamisel kajastatakse renditud vara bilansis kas diglase v a h s e  summas 
vdi rendimaksete miinimumsumma nuudisvahses, olenevalt sellest, kumb on madalam. Edasine kajastamine 
toimub vastavalt antud varaobjektile rakendatavale arvestuspdhimdttele. 

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. Kasutusrendi tingimustel renditud vara Kontserni bilansis ei 
kajastata. 

Varud 

Varusid kajastatakse kas soetusmaksumuses vdi net0 realiseerimisvahses, olenevalt sellest, kumb on madalam. 
Soetusmaksumus koosneb ostukuludest, tootmis- vdi tootlemiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud 
varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Ldpetamata ja valmistoodangu puhul sisaldab 
soetusmaksumus tootmise uldkulusid, mis on varudele jagatud ettevdtte normaalsetest tootmismahtudest lahtudes. 

Neto realiseerimisvahs on tavaparases aritegevuses kasutatav hinnanguline miiiigihind, millest on maha arvatud 
toote ldpetamiseks ja miiiigiks vajalikud kulutused. 

Varude soetusmaksumuse amtamisel rakendatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit. 

Varade vaartuse langus 

Finantsvarad 

Igal bilansipaeval hindab ettevdtte juhtkond, kas on mkke, mis vdiksid viidata finantsvara vaartuse langusele. 
Finantsvara vaartus on langenud, kui v a h s e  languse kohta esineb objektiivseid tdendeid, et iiks vdi mitu 
sundmust on mdjutanud fmantsvara hinnangulisi tulevasi rahavoogusid. 

Korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvara vaartuse langust mdddetakse vara bilansilise vaartuse ja 
hinnanguliste tulevaste rahavoogude nuudisvahse vahelise erinevusena, mida on diskonteeritud fmantsvara 
esialgse sisemise intressimakaga. Miiiigivalmis finantsvara v a h s e  languse arvestamisel lkihtutakse vara diglasest 
vaartusest. 

Finantsvara olulistele iiksikobjektidele teostatakse eraldi vara vaiirtuse test, ulejahud finantsvarasid hinnatakse 
iihiste krediidiriski tunnuste alusel moodustatud varagruppidena. 

Kdik vara vaiirtuse langusest tekkinud kahjumid kajastatakse kasumiaruandes. Varem omakapitalis kajastatud 
muugivalmis finantsvara kumulatiivne kahjum eemaldatakse omakapitalist ning kajastatakse kasumiaruandes. 

Vara vaartuse langusest tulenev kahjum tiihistatakse, kui vara vaartus tduseb ja seda tdusu saab objektiivselt 
seostada sundmusega, mis toimus pkast vara vaartuse langust. Korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatud 
finantsvarade ja vdlainstrumentidest koosnevate miiiigivalmis fmantsvarade vaartuse langusest tuleva kahjumi 
tiihistamine kajastatakse kasumiaruandes. Kui muugivalmis fmantsvaraks on omakapitaliinstrument, kajastatakse 
allahindluse tiihlstamine otse omakapitalis. 

MitteJinantsvarad 

Igal bilansipaeval hindab Kontsern, kas on mkke, mis vdiksid viidata mittefinantsvarade, (valjaarvatud 
kinmsvarainvesteeringud, varud ja edasilukkunud maksuvarad) vaartuse langusele Kui ilmneb mkke varade 
v a h s e  vdimallkust vahenemisest, viiakse labi vara kaetava vaartuse test. Firmavaartuse ja piiramatu elueaga 
immateriaalse vara vdi veel kasutuses mitteoleva immateriaalse vara kaetavat vaartust kontrollitakse igal 
bilansipaeval. 

Varaobjekti vdi raha genereeriva uksuse kaetav vaiirtus on vara diglane v a h s ,  millest on lahutatud 
muugikulutused, vdi selle kasutusvaiirtus, vastavalt sellele, kumb on kdrgem. Vara kasutusvaartuse hindamisel 
diskonteeritakse hinnangulised tulevased rahavood nende niiiidisvaartusesse, kasutades tulumaksueelset 
diskontomaara, mis peegeldab nii raha ajavaartuse praeguseid turuhinnanguid kui ka varaga seonduvaid riske. 
Kaetava vaartuse kontrollimiseks koondatakse varaobjektid ~ a i k s e i m @ ~ ~ ~ ~ ~ @ ~ @ k p ;  m t  ,A .. Awc--l., 1- - ,, ./>?.> 



tulenevad muudest varadest vdi varariihmadest suhteliselt sdltumatud raha laekumised (raha genereeriv iiksus). 
Vaiirtuse languse kontrollimise eesmargil jaotatakse iriiihenduses omandatud fmavaiirtus kdlkidele raha 
genereerivatele uksustele, mis eeldatavalt saavad uhenduse siinergiatest kasu. 

Varaobjekti vdi selle raha genereeriva iiksuse vaiirtuse langusest tekkinud kahjum kajastatakse kasumiaruandes 
siis, kui varaobjekti vdi iiksuse kaetav vaiirtus on vaiksem kui selle bilansiline maksumus. Raha genereeriva iiksuse 
v a h s e  langusest tekkinud kahjum jaotatakse selliselt, et esiteks vahendatakse iiksusele (uksuste riihmale) jaotatud 
fmavaartuse bilansilist maksumust ning seejarel hinnatakse proportsionaalselt alla kdik kdnealusesse iiksusesse 
(uksuste riihma) kuuluvad varad. 

Firmavaiirtuse vaiirtuse langusest tekkinud kahjumit ei tiihistata. Muude varade osas hindab Ettevdte igal 
aruandekuupaeval, kas esineb asjaolusid, mis viitavad sellele, et eelmistel aastatel vara kohta kajastatud kahjumit 
vaartuse langusest enam ei eksisteeri vdi see on viihenenud. Kui kaetava vaiirtuse arvutamisel kasutatud hinnangud 
muutuvad, tiihistatakse vara vaiirtuse langusest tekkinud kahjum. Kui vaiirtuse testi tulemusel selgub, et vara kaetav 
vaartus on tdusnud ule bilansilise jaakmaksumuse, tiihistatakse varasem allahindlus ning suurendatakse bilansilist 
jaiknaksumust. ~ l e m ~ i i r i k s  on vara bilansiline jaiikmaksumus, mis oleks kujunenud arvestades vahepealsete 
aastate normaalset amortisatsiooni. 

Tootaiate hiivitised 

Toosuhte 16petamise hiivitised - Toosuhte ldpetamise huvitised kuuluvad maksmisele tulenevalt kas Kontserni 
otsusest ldpetada toosuhe tootajaga enne tavapirast pensionile jaimise kuupaeva vdi tootaja otsusest aktsepteerida 
vabatahtlikult toosuhte ldpetamist vastutasuks nende huvitiste eest. Kontsernis kajastatakse toosuhte ldpetamise 
huvitisi siis, kui Kontsern suudab tdendada, et on vdtnud endale kohustuse kas ldpetada toosuhe tootaja(te)ga 
vastavalt ametlikule iiksikasjalikule plaanile toosuhte ldpetamiseks ja puudub reaalne vdimalus seda tagasi vdtta 
vdi maksta toosuhte ldpetamise huvitisi pakkumise tulemusel, mille eesmirgiks oli argitada vabatahtlikku toolt 
lahkumist. Kui toosuhte ldpetamise huvitis kuulub valjamaksmisele enam kui 12 kuud pirast bilansipaeva, 
diskonteeritakse huvitis selle niiiidisvaiirtuseni. 

Liihiajalised hiivitised - toovdtja liihiajalisi huvitisi kajastatakse diskonteerimata kujul ning kantakse Mudesse, 
kui vastav teenus on osutatud. Kohustus kajastatakse summas, mille Ettevdte peaks maksma liihiajalise 
kasumiosaluse plaani vdi boonusskeemi alusel, kui Kontsernil on tootaja poolt minevikus osutatud teenusest 
tulenev eksisteeriv juriidiline vdi faktiline kohustus teha selliseid makseid ja kohustust on vdimalik usaldusvairselt 
hmnata. 

Eraldised 

Eraldis kajastatakse juhul, kui Kontsernil on enne bilansipaeva tekkinud juriidiline vdi tegevusest tingitud 
kohustus, mille suurust on vaimalik usaldusvaarselt hinnata ja eraldise realiseerumine ressursside valjamineku naol 
on tdenaoline. Eraldiste mairamisel diskonteeritakse hinnangulised tulevased rahavood nende niiiidisvaiirtusesse, 
kasutades tulumaksueelset diskontomaira, mis peegeldab nii raha ajavaiirtuse praeguseid turuhnnanguid kui ka 
kohustusega seonduvaid riske. 

Tulude arvestus 

Tulu kaupade miiiigist 

Tulu kaupade miiiigist kajastatakse saadud vdi saadaoleva tasu diglases vaartuses, vdttes arvesse kdik tagastused, 
allahindlused ja soodustused. Tulu kaupade muugist kajastatakse siis, kui kdik olulised omandiga seotud riskid ja 
huved on lainud ule ostjale, tehingust saadava tasu laekumine on tdenaoline, tehinguga seotud kulud ja vdimalikud 
kauba tagastused on usaldusvairselt hinnatavad, ettevdttel ei ole jatkuvat haldusvastutust kauba eest ning tulu 
suurust on vdimalik usaldusvaarselt mddta. 

Tulu teenuste miiiigist 

Tulu teenuse muugist kajastatakse kasumiaruandes lahtudes valmidusastme meetodist. Teenuse valmidusastme 
hmdamisel liihtutakse teostatud toode ulevaatusest. 

Komisjonitasud 

Kui Kontsern ei ole tehingu osaline, vaid vahendab tehingut, kajatatakse saadud net0 komisjonitasu Kontserni 
tuludes. 

Renditulu 

Kinnisvarainvesteeringutest saadud renditulu kajastatakse kasumiaruandes rendiperioodi valtel lineaarselt. 



Rendimaksed 

Kasutusrendi makseid kajastatakse kasumiamandes rendiperioodi jooksul lineaarselt. Saadud rendisoodustusi 
kajastatakse rendiperioodi rendikulu koostisosana. 

Kapitalirendi miinimummaksed jaotatakse finantskuluks ja kohustuse jaWairtuse vahendamiseks. Finantskulud 
jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimaar on igal ajahetkel kohustuse jaiikvaartuse suhtes sama. 

Finantstulud ia -kulud 

Finantstuludena kajastatakse intressitulu investeeringutelt (kaasaarvatud miiiigivalmis fmantsvarad), dividenditulu, 
kasum muugivalmis finantsvara muugist. Intressitulu kajastatakse kasumiaruandes teklumise hetkel kasutades 
sisemise intressimaara meetodit. Dividenditulu kajastatakse kasumiamandes siis, kui Kontsernil tekib digus 
makseid saada. 

Finantskuludena kajatatakse laenude intressikulu ja finantsvarade allahindlusi. KBiki laenukulusid kajastatakse 
kasumiaruandes kasutades sisemise intressimaiira meetodit. 

Valuutakursside erinevustest saadud kasum vBi kahjum kajastatakse netosummas. 

EttevBtte tulumaks 

Tulumaksu kulu koosneb tasumisele kuuluvast tulumaksust ja edasilukkunud tulumaksust. Tulumaks kajastatakse 
kasumiaruandes valjaarvatud juhul, kui tulumaks tekib seoses otse omakapitalis kajastatud objektidega. Sel juhul 
kajastatakse ka tulumaks omakapitalis. 

Tasumisele kuuluv tulumaks koosneb perioodi maksustatavalt tulult makstavate tulumaksude summast lihtudes 
bilansipaeval kehtinud vdi sisuliselt kehtinud tulumaksumaiiradest ja eelmiste perioodide komgeeritud 
maksukohustustest. 

Eestis registreeritud ettevGtete tulumab 

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevdtete kasumit ei maksustata, mistdttu ei eksisteeri ka edasiliikkunud 
tulumaksu ndudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist valjamakstavaid 
dividende. Alates 1. jaanuarist 2008 on maksumaiir 21/79 (kuni 31.12.2007 kehtis maksumaar 22/78 ja kuni 
3 1.12.2006 oli maksumaiiraks 23/77) netodividendina valjamakstud summalt. Dividendide valjamaksmisega 
kaasnevat ettevdtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid valja 
kuulutatakse, sdltumata sellest, millise perioodi eest need on valja kuulutatud vdi millal need tegelikult valja 
makstakse. 

Valismaal registreeritud tutarettev6tete tulumab 

Vastavalt kohalikele tulumaksu seadusele maksustatakse Kontserni valismaal registreeritud tiitarettevdtete 
tulumaksuga ettevdtte kasumit, mida on komgeeritud seaduses ettenahtud pusivate ja ajutiste erinevustega. Latis ja 
Leedus oli maksumaiir 15%, Soomes 26%, Ukrainas 25%, Poolas 19% ja Venemaal 24%. Vdrreldes 2006. aastaga 
ei ole eelpool nimetatud riikides tulumaksumaiirad muutunud. Valgevenes oli riiklik tulumaksumaar 2007. aastal 
24%, millele lisandus kohalik tulumaks 3% (2006: 24% + 3%). 

Edasilukkunud tulumaksu kajastatakse bilansilisel meetodil, mille kohaselt naidatakse bilansis ajutiste erinevuste 
tdttu edasilukkunud maksusummad. Ajutised erinevused on vahed varade ja kohustuste maksubaasi ning 
raamatupidamisvairtuse vahel. Ajutisi erinevusi ei arvestata jargmistel juhtudel: vara vdi kohustuse esmane 
arvelevdtmine tehingu puhul, mis ei ole ariuhendus ja mis ei mdjuta ei arvestuslikku kasumit ega ka maksustavat 
kasumit; tiitarettevdtete ja iihise kontrolli all olevate ettevdtete investeeringutest tulenevad erinevused sellises 
ulatuses, mille suhtes on tdenaoline, et ajutine erinevus ei kao lahitulevikus. Lisaks sellele ei kajastata ajutiste 
erinevuste tdttu edasilukkunud tulumaksu firmavaiirtuse esmasel arvelevdtmisel. Edasilukkunud tulumaksu 
arvestatakse selliste maksumaiirade alusel, mida ajutiste erinevuste realiseerimise paeval eeldatavasti rakendatakse 
lahtudes bilansipaeval kehtivatest vM sisuliselt kehtivatest seadustest. Edasilukkunud tulumaksu varasid ja 
kohustusi saldeeritakse siis, kui ettevdttel on juriidiline digus saldeerida tasumisele kuuluva tulumaksu kohustusi ja 
varasid ja edasiliikkunud tulumaksu varad ja kohustused on seotud tulumaksuga, mida rakendab sama 
maksuhaldusasutus sama maksustava majandusuksuse suhtes vdi erinevate maksustatavate majandusuksuste 
suhtes, mis kavatsevad arveldada tasumisele kuuluva tulumaksu kohustused ja varad netosummas vdi realiseerida 
varad ja tasuda kohustused samaaegselt. 

Ettevdte kajastab edasilukkunud tulumaksuvara iiksnes ulatuses, mille osas on tdenaoline, et tulevikus telub 
maksustatavat kasumit, mille arvel saab ajutist erinevust kasutada. Igal bilansipaeval vaadatakse edasilukkunud 
maksuvara ule ja vahendatakse selle tulevikus tdenaoliselt mitterealiseemva summa ulatuses. 

Lisandunud tulumaks, mis tekib dividendide jagamisel, kajastatakse sa aae e t ivi end' e maksmise kohustyse 
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Puhaskasum aktsia kohta 

Kontsern esitab andmed emiteeritud lihtaktsiatelt saadava puhaskasumi kohta nii tava puhaskasumina kui 
lahustatud puhaskasumina aktsia kohta. Tava puhaskasum leitakse jagades aruandeaasta Ettevdtte omanike osa 
puhaskasumist vdi -kahjumist perioodi kaalutud keskmise emiteeritud lihtaktsiate arvuga. Lahustatud puhaskasum 
aktsia kohta leitakse korrigeerides lihtaktsia omanike osa puhaskasumist vdi -kahjumist ja perioodi kaalutud 
keskmist lihtaktsiate arvu kdigi lahustuvate potentsiaalselt emiteeritavate lihtaktsiate mdjuga. 

Seemendiaruandlus 

&itegevuse segment on ettevdtte eristatav majandustegevuse osa, mis hdlmab sarnaseid tooteid vdi teenuseid 
(Sirisegment) vdi mis tegeleb toodete vdi teenuste pakkumisega teatud majanduskeskkonnas (geograafiline 
segment), mille riskid ja tootlus erinevad teiste aritegevuse segmentide omast. 

Segmendiinfo on esitatud Kontserni Siri- ja geograafilistest segmentidest liihtuvalt. Kontserni aruandluses on 
esmaseks formaadiks Sirisegmendid, mille maaratlemisel ltihtutakse Kontserni juhtimise ja sisemise aruandluse 
struktuurist, ja teiseseks formaadiks geograafilised segmendid tarbijaskonna asukoha jkgi. 

Segmentidevahelistes tehingutes ltihtutakse turuvaartusele vastavatest hindadest. 

Konkreetse segmendiga otseselt mitteseotud Sirikulud on kajastatud uhiste Sirikuludena, mille hulka kuuluvad ka 
uldjuhtimise kulud. Segmendi varade all on kajastatud kdik segmendiga otseselt seotud varad ning segmendile 
omistatav firmavaartus. h s e d  varad on varad, mida kasutatakse Kontserni jaoks uldiselt vdi peakontori jaoks. 
Segmendi kohustuste all on kajastatud kdik segmendiga otseselt seotud kohustused. 

Pikaajalised fmantsinvesteeringud, laenud, intressinduded ja -kohustused on kajastatud Kontserni uhise vara ja 
kohustusena. 

Uued rahvusvahelise finantsaruandluse standardid nine Rahvusvahelise Finantsaruandluse TBlgenduste 
Komitee (IFRIC) tBlgendused 

Kaesoleva aruande koostamise hetkeks on vastu vdetud uusi rahvusvahelisi finantsaruandluse standardeid ning 
nende muudatusi ja tdlgendusi, mis ei olnud 31.12.2007 seisuga jdustunud, mistdttu ei ole neid kaesoleva 
konsolideeritud aruande koostamisel jSirgitud. Allpool on esitatud Kontserni hinnang uute standardite ja tdlgenduste 
vdimaliku mdju kohta finantsaruannetele esmakordse rakendamise perioodil. 

Muudetud IFRS 2 Aktsiap6hine makse (rakendub 1. jaanuarist 2009). Muudetud standard selgitab mdisteid 
omandi iileandmist piiravad tingimused ja omandi iileandmist mittepiiravad tingimused. Kui omandi 
uleandmist mittepiiravaid tingimusi ei taideta, siis vastavalt muudetud standardile kasitletakse seda uldjuhul 
tiihistamisena. Kuna Kontsernil ei ole aktsaipdhiseid huvitiste plaane, ei avalda muudetud IFRS 2 mdju 
Kontserni finantsaruannetele. 

Muudetud IFRS 3 khiihendused (rakendub aruandeperioodidele, mis algavad 1. juulil 2009 vdi hiljem). 
Muudetud on standardi rakendusala ja laiendatud on tiri mdistet. Standardi uus versioon sisaldab ka muid 
tdenaoliselt olulisi muudatusi, nagu naiteks 

Kdik omandaja poolt ule kantud tasud kajastatakse ja mdddetakse diglases vaiirtuses omandamise 
kuupaeva seisuga, kaasaarvatud tingimuslikud tasud. 

~lekandekulusid omandamisarvestusse ei kanta. 

Omandaja vdib valida, kas mddta kontrolli mitteomavaid osalusi nende diglases vaiirtuses omandamise 
kuupaeva seisuga (kogu fmavaartus) vdi proportsionaalselt vastavalt osalusele omandatava ettevdtte 
eristatavate varade ja kohustuste diglases vaartuses. 

Taiendavate kontrolli mitteomavate omakapitali osaluste omandamised pikast ariuhendust tuleb aruandes 
kajastada kui tehingud omakapitaliga. 

Kuna enne standardi muudatuste vastuvdtmist neid tiriiihendustele rakendama ei pea, ei mdjuta muudetud 
standard nende tiriuhenduste finantsaruandeid, mis tekivad erne muudetud standardi vastuvdtmist. 

IFRS 8 &kegmendid (rakendub 1. jaanuarist 2009). Standard nduab, et segrnendiinformatsiooni 
avalikustamine pdhineks ettevdtte osistel, mida juhtkond jalgib ariotsuste tegemisel. ksegmendid on ettevdtte 
osised, mille kohta on olemas eraldi fmantsinformatsioon, mida Siriotsuseid tegev juhtivtootaja ressursside 
jaotarnisel ja tegevuse hindamisel regulaarselt analiiiisib. Kontserni juhtkond ei ole analiiiise veel tiiielikult 
ldpetanud ega saa anda hinnangut muudetud standardi mdjule. 



Muudetud IAS 1 Finantsaruannete esitamine (rakendub 1. jaanuarist 2009). Muudetud standard nauab, et 
finantsaruannetes esitatav informatsioon oleks koondatud sarnaste tunnuste alusel ning kasutusele v6etakse 
m6iste kogukasumiaruanne. Tulu- ja kuluobjektid ning kasumiaruandevalise kasumi komponendid vdib esitada 
iihtse kogukasumiaruandena, koos vahesummadega, v6i kahe eraldi aruandena (eraldi kasumiaruanne, millele 
jiirgneb kogukasumiaruanne.) Kontserni juhtkond kaalub hetkel, kas esitada iiks iihtne kogukasumiaruanne v6i 
kaks eraldiseisvat aruannet. 

Muudetud IAS 23 Laenukasutuse kulutused (rakendub 1. jaanuarist 2009). Muudetud standardi n6uete kohaselt 
tuleb kapitaliseerida selliste varadega seotud laenukasutuse kulutused, mille kasutus- v6i muugivalmidusse 
viimine v6tab olulisel makal aega. Kontserni juhtkond ei ole analuuse veel tiielikult ldpetanud ega saa anda 
hinnangut muudetud standardi m6jule. 

Muudetud IAS 27 Konsolideeritud ja konsolideerimata jnantsaruanded (rakendub aruandeperioodidele, mis 
algavad 1. juulil2009 v6i hiljem). Muudetud standardis on m6iste vahemusosalus asendatud m6istega kontrolli 
mitteomav osalus, mida defineeritakse kui ,,tiitarettevdtte omakapital, mis ei ole ei otseselt ega kaudselt 
omistatav emaettev6ttele". Muutub ka kontrolli mitteomava osaluse aruandlus, kontrolli kaotamine 
tiitarettev6tte ule ning kulude ja tulude ja kasumiaruandevalise kasumi jaotus kontrolli omava ja mitteomava 
osaluse vahel. Kontserni juhtkond ei ole analuuse veel taielikult lapetanud ega saa anda hinnangut muudetud 
standardi m6jule. 

IFRIC 11 IFRS 2 - Tehingud kontserni ja omaaktsiatega (rakendub aruandeperioodidele, mis algavad 1. 
martsil2007 v6i hiljem). T6lgenduse n6uete kohaselt tuleb aktsiap6hist maksetehingu kokkulepet, kus ettev6te 
saab oma omakapitali instrumentide eest vastutasu toodete v6i teenuste naol, kajastada aruandes kui 
omakapitaliga arveldatavat aktsaip6hist maksetehngut sdltumata sellest, kuidas vajalikud omakapitali 
instrumendid saadakse. Samuti antakse t6lgenduses j h s e i d  selle kohta, kas aktsiap6hseid maksetehngute 
kokkuleppeid, kus ettev6tte toodete v6i teenuste tarnijatele antakse v6imalus omandada emaettevdtte 
omakapitali instrumente, tuleks ettev6tte finantsaruandes kajastada kui rahas arveldatavaid v6i omakapitaliga 
arveldatavaid maksetehinguid. Kuna Kontsernil puuduvad aktsiap6histe maksetehingute kokkulepped, ei 
avalda IFRIC 11 m6ju Kontserni finantsaruannetele. 

IFRIC 12 Kontsessioonilepingud (rakendub 1. jaanuarist 2008). Tdlgendus annab erasektori ettev6tetele 
juhiseid teatud kajastamise ja mdatmise kiisimustes, mis kerkivad esile seoses avallku ja erasektori vaheliste 
kontsessioonilepingute aruandlusega.. Kuna ukski Kontserni ettev6te ei ole s6lrninud kontsessioonilepinguid, 
ei avalda IFRIC 12 m6ju Kontserni fmantsaruannetele. 

IFRIC 13 Klientide lojaalsusprogrammid (rakendub aruandeperioodidele, mis algavad 1. juulil 2008 v6i 
hiljem). T6lgendus selgitab, kuidas ettevtitted, kes teevad oma kaupu v6i teenuseid ostvatele klientidele 
ostusoodustusi teiste kaupade v6i teenuste ostmisel, peaksid aruandes kajastama kohustusi, mis ettev6ttel 
tekivad seoses soodushindadega kaupade v6i teenuste (,,ostupreemiate") andmisega klientidele, kes oma 
ostupreemiaid realiseerivad. Sellised ettev6tted peavad teatud osa esmasest muugist laekuvast summast 
eraldama ostusoodustusteks ning kajastama selliseid laekumisi muugituluna alles siis, kui ettev6te on kliendi 
ees oma vastava kohustuse taitnud. Kontserni juhtkond ei ole analuuse veel tiielikult l6petanud ega saa anda 
hinnangut muudetud standardi m6jule. 

IFRIC 14 ZAS 19 - Piirangud kindlaksmaaratud huvitise varale, miinimumrahastamise n6uded ja nende 
vastastikused m@ud (rakendub aruandeperioodidele, mis algavad 1. jaanuaril 2008 v6i hiljem). Talgenduses 
kasitletakse jiirgmisi kiisimusi: 1) millal saab tagasimakseid v6i tulevaste sissemaksete viihendusi lugeda 
kasutatavaks vastavalt IAS 19 paragrahvile 58; 2) kuidas v6ib miinimumrahastamise ndue m6jutada tulevaste 
sissemaksete vahenduste kasutamist; ja 3) millal v6ib miinimumrahastamise ndue suurendada ettev6tte 
kohustusi. IFRIC 14 kohaselt tuleb tooandjal lisakohustused kajastada vaid juhul, kui miinimumrahastamise 
n6ude kohaselt tehtavaid sissemakseid ei saa ettev6ttele tagastada. Kontsern ei tegutse maades, kus kehtib 
miinimumrahastamise n6ue, mis piirab tooandja v6imalusi tagasimaksete saamiseks v6i sissemaksete 
vaendamiseks. 

Lisa 4. oiglase viiiirtuse maaramine 

Mitmed Kontserni poolt rakendatavad arvestuspahimdtted ja avalikustatav informatsioon n6uavad 6iglase vaartuse 
leidmist nii finantsvarade ja -kohustuste kui ka mittefinantsvarade ja -kohustuste kohta. Giglased vaiirtused 
arvestusp6him6tete kohaseks vaiirtuse m66tmiseks jaJv6i avalikustamisn6uete taitmiseks tuginevad alltoodud 
meetoditele. Seal, kus vajalik, on tapsustav informatsioon Biglase vaartuse hindamisel kasutatud eelduste kohta 
toodud konkreetse vara v6i kohustusega seotud lisas. ~ . J ; ~ I I ~ ~ I  pm- j~~9z.c7rL:n.. - -.--n n,-p ,-..' .- L L/- 11-L - - - 1  :Y 



Materiaalne p6hivara 

kiihenduste kaigus omandatud ja kajastatud materiaalse pdhvara diglane v a m s  tugineb varaobjektide 
turuva&rbsele. Maa ja hoonete turuvaartuseks loetakse hinnangulist summat, mille korral on hindamise kuupaeval 
varaobjekti vdimalik vahetada sdltumatute osapoolte vahelises tehingus, kusjuures eeldatakse, et mdlemal 
osapoolel on piisavad teadmised varaobjektist ja pooled tegutsevad piisavalt ettevaatlikult ning sundimata. 
Masinate, seadmete ja muu inventari diglane v a m s  tugineb turuvaartusel, mida tuleks tasuda sarnaste 
varaobjektide soetamisel. 

Immateriaalne p6hivara 

kiiihenduse kaigus omandatud patentide ja kaubamiirkide diglane v a m s  leitakse diskonteeritud hinnanguliste 
litsentsitasude pdhjal, mida suudetakse valtida tanu omistatud patentidele ja kaubamiirludele. Muude 
immateriaalsete varaobjektide diglane vaartus on leitud vara kasutamisest saadavate rahavoogude ning vara 
kasutamise ldpetamisel selle realiseerimisest saadavate rahavoogude diskonteerimisel. 

Kinnisvarainvesteeringud 

Kinnisvarainvesteeringute diglane vaartus tugineb varaobjektide turuvamsele. Turuvaartuseks loetakse 
hinnangulist summat, mille korral on hindamise kuupaeval varaobjekti vdimalik vahetada sdltumatute osapoolte 
vahelises tehingus, kusjuures eeldatakse, et mdlemal osapoolel on piisavad teadmised varaobjektist ja pooled 
tegutsevad piisavalt ettevaatlikult ning sundimata. 

Juhul kui Kontserni kisutuses ei ole aktiivsel turul sarnaste varaobjektidega tehtud tehingute turuhndasid, on 
diglase v a m s e  hinnangute koostamise aluseks keskmised rahavood, mida on oodatavalt vdimalik teenida vara 
valjarentimisest. Rahavoogusid diskonteeritakse tulunormiga, mis vdtab arvesse konkreetsetele rahavoogudele 
iseloomulikke rislutegureid. 

Investeeringud omakapitaliinstrumentidesse 

6iglase vaartuse muutusega labi kasumiaruande kajastatavate finantsvarade, lunastustiihtajani hoitavate 
investeeringute ja muugivalmis fmantsvarade diglane v a m s  leitakse tuginedes nende noteeritud turuhindadele 
bilansipaeval. 

N6uded ostjate vastu ja mitmesugused n6uded 

Nduded ostjate vastu ja mitmesuguste nduete diglane v a m s  leitakse tuginedes nduetega seotud rahavoogude 
nuudisvatirtusele, mida on diskonteeritud turuintressimaiiraga bilansipaeval. 

Finantskohustused (v.a. negatiivse vaartusega tuletisinstrumendid) 

Finantskohustuste diglase vaartuse leidmisel avalikustamise eesmiirgil on arvutuste aluseks vdetud kohustuste 
pdhiosamaksete ja intressisummade rahavoogude nuudisvakirtus. Rahavoogude n u u d i s v a ~ s e  leidmisel on 
diskontomaarana kasutatud turuintressimakasid bilansipaeva seisuga. 

Lisa 5. Finantsriskide juhtimine 

Kontsern on avatud jiirgmistele fmantsriskidele, mis tulenevad finantsinstrumentide kasutamisest: 

krediidirisk; 

likviidsusrisk; 

Kaesolevas lisas on toodud informatsioon Kontserni avatuse kohta iilaltoodud riskikategooriate ldikes ning 
Kontserni eesmiirgid ja protseduurid nende riskide hindamise ja juhtimise osas. Samuti kisitleb lisa Kontserni 
kapitalijuhtimise pdhimdtteid. Finantsinstrumentide rahalised vaartused ja muu kvantitatiivne informatsioon on 
avalikustatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande muudes lisades. 

Kontserni riskijuhtimise uldpdhimdtete ulesehitamine ja nende rakendamise jkelevalve kohustus lasub Kontserni 
juhtkonnal. Oma eesmiirkide saavutamiseks on rislujuhtimise protsess uhldatud tavapiirase juhtimis- ja 
iritegevusega. Riskijuhtimise all mdistetakse protsesse, mis identifitseerivad, hndavad ja juhivad iiririske, mis 
takistavad vdi ohustavad arieesmiirlude saavutamist. 

Kontserni riskijuhtimise aluseks on OMX Tallinna Borsi, Finantsinspektsy-$ja4fP$e rl;g$i!i&se:e_ qrggqGkeepq~ItT 
seatud nduded ning Kontserni sisemised regulatsioonid. Riskijuhtimisel asu@ayaj$ hrotsedu,~i-$~vii~dat%~e~ii1d 
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regulaarselt, et viia need vastavusse toimunud muudatustega turuolukorras ja Kontserni tegevusaladel. Kontserni 
eesmirgiks on labi vastavate koolitusprogrammide ja juhtimisvdtete kujundada valja distsiplineeritud ja 
lahendusipakkuv kontrollikeskkond, mis aitab tootajatel aru saada oma rollist ja kohustustest selles keskkonnas. 

Krediidirisk 

Krediidirisk valjendab potentsiaalset kahju, mis tehb juhul, kui klient vdi lepingupartner, kellega on seotud mdni 
finantsinstrument, ei suuda taita oma lepingulisi kohustusi Kontserni ees. Peamiselt tekib krediidirisk nduetest 
ostjate vastu. 

Ncuded ostjate vastu ja mitmesugused ncuded 

Kontserni krediidiriski mdjutavad peamiselt kliendispetsiifilised tegurid. Kdige olulisemaks teguriks peetakse 
klientide vdimet tasuda muudud kaupade eest digeaegselt. Kontsern muub jirelmaksutingimustel kdiludele 
usaldusvairsetele klientidele. Keskmiselt on klientidele antud jirelmaksuttihtaeg 30-60 paeva ja keskmine 
ndudesumma 3 000 kuni 32 000 eurot. Teatud pikaajalistele pusiklientidele on antud jarelemaksutahtajad ja 
ndudesummad suuremad. Bilansis kajastatud nduded ostjate vastu ei ole tagatud. Jaekaubanduse puhul on 
krediidirisk minimaalne kuna arveldamine klientidega toimub koheselt sularahas vdi maksekaartidega. 

Kontsern on kajastanud nduete v a h s e  vahenemist labi allahindluste, mis kajastavad hinnanguid oodatavate 
kahjumite kohta ostjate vastu esitatud nduete ja mitmesuguste nduete osas. Allahindlussummade pdhilised 
komponendid on klientide ldikes individuaalselt tuvastatud kahjumid ja sarnaste varaobjektide gruppide osas 
tehtud hinnangud seoses tdenaoliselt olemasolevate, h i d  veel avastamata kahjumite osas. 

Garantiid 

Kontserni pdhimdtete kohaselt valjastatakse garantiisid ainult 100% osalusega tiitarettevdtetele. Seisuga 
3 1.12.2007 ei olnud Kontsernil iihtegi valjastatud garantiid (2006: 0 eurot). 

Likviidsusrisk 

Likviidsusrisk valjendab potentsiaalset kahju, et Kontsern ei suuda tasuda finantskohustusi nende maksetahtaegade 
saabudes. Kontsern lahtub likviidsusriski juhtimisel pdhimdttest, mille kohaselt tuleb vdimalikult suures ulatuses 
tagada, et Kontsernil jatkuks vahendeid tasumaks oma kohustuste eest. Seda nii normaalse maksetahtaegade kui ka 
enneaegse tasumise korral, et mitte kanda kahjumeid ning rikkuda Kontserni reputatsiooni. Seisuga 3 1.12.2007 
uletas Kontserni kaibevara luhiajalisi kohustisi. 

Juhtkond on koostanud rahavoogude projektsioonid aastaks 2008, mille kohaselt on Kontserni rahavood positiivsed 
ning iiritegevuse kasurnlikkus tagab positiivse kaibekapitali 2008, aasta ldpus. Seoses Kontserni plaaniga 
kahekordistada oma poodide arv 2008. aastal, vdib Kontsernil esineda ajutisi likviidsusprobleeme. Ajutised 
llkviidsusprobleemid kavatsetakse lahendada laenukapitali kaasamise ja kontsernisisese rahaliste vahendite 
umberpaigutamise teel. 

Tururisk 

Tururisk valjendub turuhlndade vdimalikus muutuses. Valuutakursside, intressimairade ning kapitali hinna 
muutused mdjutavad Kontserni tulu vBi finantsinstrumentide v a h s t .  Tururiskile avatuse mdjusid juhltakse 
mdistl~kes piirides, pidades silrnas vajadust optimeerida Kontserni vara tootlust. 

Valuutarisk 

Kontsern on avatud valuutakursiriskidele miiiigitulu, sisseostetud kaupade ja teenuste ning laenukohustuste osas, 
mis on tehtud muudes valuutades kui seda on Kontserni ettevdtete arvestusvaluuta. Kontserni jaemiiiigiturgudel on 
muugihinnad fikseeritud jargmistes valuutades: EEK (Eesti kroon), LVL (Lati latt), LTL (Leedu litt), RUB 
(Venemaa rubla), BYR (Valgevene rubla) ja PLN (Poola zlott). Muud ostu- ja miiiigitehingud teostatakse peamiselt 
eurodes ja USA dollarites. Kontsernisisesed tehmgud teostatakse valdavalt Eesti kroonides ja eurodes. 

Valdav osa nii naisteraivaste kui ka naistepesu tootmiseks vajalikest materjalides imporditakse Euroopa Liidu 
liikmesriikidest. Materjalide ostud teostatakse peamiselt eurodes. Kontsern soetab ostutoodetena naisterdivaid ka 
Kaug-Ida riikidest. Ostutehingud Kaug-Ida riiludega teostatakse valdavalt eurodes ja USA dollarites. 

Kontsern muub kaupu hulgimiiiigi tingimustel uldjuhul eurodes vdi Eesti kroonides. Kontserni jaemuuglhinnad on 
erinevatel turgudel fikseeritud kohalikes valuutades. Kohalike valuutade vahetuskursside muutmine avaldab mdju 
nii Kontserni muugitulule kui ka kuludele. Majanduskeskkonna hire muutumine ja valuuta kallinemine vdi 
odavnemine jaekaubandusturul vdib avaldada olulist mdju Kontserni aritegevusele ja klientide ostujdule. 



Laenukohustustelt tasutavad intressid on fikseeritud valuutades, mis uhtivad Kontsemi peamiste valuutadega, 
milles tekib iiritegevuse rahavoog. Seega ei ole Kontsernil olnud vajadust sdlmida tuletisinstrumentide lepinguid 
intressidega seotud valuutakursside maandamiseks. 

Muude rahaliste vahendite ja kohustuste osas, mis on fikseeritud valisvaluutas, on Kontsern vdtnud lahenemise, 
millega avatus valuutakursside kdikumiste osas on hoitud aktsepteeritaval tasemel. Selle saavutamiseks ostab ja 
muub Kontsern vajadusel valisvaluutat hetkehindadega, et elimineerida negatiivseid mdjusid kursside liihiajalistes 
kdikumistes. 

Kontsern on avatud USD, BYR, RUB, UAH (Ukraina grivna), SEK (Rootsi kroon) ja PLN kd~kumistega seotud 
valuutariskidele. Kontsemi majandustulemust mcjutanud valuutakursside muutused olid aruandeaastal jargnevad: 
Rootsi kroon +0,1% (2006: +0,3%), Ukraina grivna -8,1% (2006: +0,1%), USA dollar -8,2% (2006: -1,0%), 
Valgevene rubla -8,3% (2006: -0,5%), Venemaa rubla -2,5% (2006: +3,1%) ja Poola zlott +3,0% (2006: +3,3%). 
Leedu litt ja Lati latt on euro suhtes fikseeritud, mistdttu mdju Kontsemi majandustulemustele puudub. 

Kontsern ei kasuta valuutarishde maandamiseks forwardeid, optsioone ega muid tuletisinstrumente kuna 
juhtkonnapoolne analiiiis on naidanud, et avatud valuutapositsioonidest tulenevad riskid ei uleta nimetatud 
tuletisinstrumentide kasutamisega kaasnevaid kulusid. 

Infomatsioon valuutakursside kasumite- ja kahjumite kohta on toodud lisas 14. 

Intressirisk 

Intressirisk tuleneb ujuva intressimaaraga vdlakohustustest ning on vdimalik kahju intressikulude suurenemisest 
intressimaarade tdustes. Kontserni intressimaarade risk on esmalt sdltuvuses EURIBORi vdimalikust muutusest 
kuna osa Kontsemi laenudest on EURTBORiga seotud. Kapitalirendilepingud on sdlmitud nii fikseeritud kui ka 
ujuva intressimaiiraga. 

Intressimaarade risk on samuti sdltuvuses Kontsemi ettevdtete asukohariigi majanduskeskkonnast ning pankade 
keskmiste intressimkade muutustest. Kontsemis on intressimaarade muutusest tulenev rahavoorisk, kuna osa 
vdlakohustustest on muutuva intressimaiiraga. Juhtkonna hinnangul ei ole rahavoorisk olulise mdjuga, mistdttu ei 
kasuta Kontsern tuletisinstrumente riskide maandamiseks. 

Ujuva intressimaaraga luhiajalised vdlakohustused olid 2007. ja 2006. aastal fkseeritud eurodes ja Eesti kroonides, 
mistdttu ei kaasne nendega valuutariski. Kontsern kasutab intressiriskide maandamiseks olemasolevate laenude 
refmantseerimist, alternatiivseid fmantseerimisvdimalusi ning samuti kontsemisiseseid fmantseerimisvdimalusi. 
Infomatsioon intressikulu kohta on esitatud rahavoogude aruandes. 

Kontserni juhtkonna eesmark on tagada tugev kapitalistruktuur, et sailitada investorite, kreeditoride ja turgudel 
valjakujunenud usaldus Kontsemi vastu ning tagada iritegevuse areng tulevikus. Juhtkond jalgib omakapitali 
tootllkkust, mis selleks otstarbeks on avaldatud valemi kaudu, kus puhaskasum on jagatud omakapitali sumrnaga. 
Samuti jalgib juhtkond lihtaktsioniiridele tehtavate dividendimaksete suurust. 

Kontsemi kapitalijuhtimise pdhimdtetes ei toimunud aruandeperioodil muudatusi. 

Lisa 6. Segmendiaruandlus 
Kontserni aruandlusfomaadis on esmaseks aruandlussegmendiks tooteliikidel pdhinevad arisegmendid ja teiseseks 
segmendiks tarbijaskonna asukohal pdhinevad geograafilised segmendid. Konkreetse segmendiga otseselt 
mitteseotud iir~kulud on kajastatud uhiste arikuludena. 

Segmendi varade all on kajastatud kdik segmendiga otseselt seotud varad, valjaarvatud varad, mida kasutatakse 
Kontserni jaoks uldiselt vdi peakontori jaoks. Segmendi varade hulka kuulub segmendile otseselt omistatav 
fmavairtus. Segmendi kohustuste all on kajastatud kdik segmendiga otseselt seotud kohustused. 
~ldjuhtimiskulud kuuluvad uhiste arikulude hulka. 

Muud nduded, laenud, intressinduded ja -kohustused on kajastatud Kontserni uhise vara ja kohustusena. 

Juhtkonna h a n g u l  ei erine segmentidevahelistes tehingutes kasutatavad hinnad oluliselt turuhindadest. 

Kontsern koosneb alljargnevatest arisegmentidest: 

a) naisterdivad - kajastatakse Kontsemis disainitud, toodetud ning jae- ja hulgimuugisusteemis muudavaid 
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b) naistepesu - kajastatakse Kontsernis disainitud, toodetud ning jae- ja hulgimuugisusteemis muudavaid 
kaupu ja osutatud teenuseid; 

c) muu tegevus - kajastatakse tootmistegevus, allhanketeenuse osutamine ning muud tegevused, mis ei ole 
hdlmatud teiste iirisegmentidega. 

Geograafilised segmendid 

&-kegmendid tegutsevad alljirgnevates geograafilistes piirkondades: Venemaa, Eesti, Valgevene, Soome, Lati, 
Leedu, Ukraina ja muud turud. Geograafilise segmendi muugitulu maaratletakse segmenti tarbijaskonna asukoha 
jargi. 

Segmendi varad koosnevad eelkdige geograafilistes piirkondades (turgudel) asuvatest kaubavarudest, muudest 
kaibevaradest (nt raha ja nduded ostjate vastu) ning tootmis- ja miiiigitegevusega seotud materiaalsest pdhivarast. 

Esmane segment - arisegmendid 2007 

Tuhandetes eurodes 

NaisterBivad Naistepesu 
Kontsernivaline muugitulu 9 950 86 116 
Segmentide vaheline muugitulu 0 0 
Muugitulu kokku (lisa 8) 9 950 86 116 

Segmentide arikasuml -kahjum 862 17 145 
Kontserni j agamatud aritulud -kulud 
~rikasum kokku 
Muud finantstulud -Mud 
Tulumaks (lisa 15) 
Puhaskasuml -kahjum 
Segmendi varad 
Kontserni jagamatud varad 
Varad kokku 
Segmendi kohustused 
Kontserni jagamatud kohustused 
Kohustused kokku 
Pdhivara soetus 
Pdhivara kulum 
Nduete allahindlus 
Varude allahindlus ja mahakandmine 
Materiaalse pdhlvara vaihtuse langus 

Segmentide 
Muu vahelised 

tegevus tehingud 
2 514 0 

122 -122 
2 636 -122 

Kokku 
98 580 

0 
98 580 



Esmane segment - arisegmendid 2006 

Tuhandetes eurodes Segmentide 
Muu vahelised 

NaisterBivad Naistepesu tegevus tehingud Kokku 
Kontsernivaline miiiigitulu 7 096 17 270 2 648 0 27014 
Segmentide vaheline miiiigitulu 0 0 2 328 -2 328 0 
Muugitulu kokku (lisa 8) 7 096 17 270 4 976 -2 328 27 014 

Segmentide arikasud -kahjum 
Kontserni jagamatud aritulud -kulud 
kikasum kokku 
Muud finantstulud -kulud 
Tulumaks (lisa 15) 
Puhaskasud -kahjum 
Segmendi varad 
Kontserni jagamatud varad 
Varad kokku 
Segmendi kohustused 
Kontserni jagamatud kohustused 
Kohustused kokku 
Pdhivara soetus 
Pdhivara kulum 
Nduete allahindlus ja lootusetuks 
vdlgnevuseks hinnatud nduded 
Varude mahakandmine ja 
allahindamine 
Pdhivara mahakandmine 

Teisene segment - geograafilised segmendid 

Tuhandetes eurodes 

Venemaa 
Valgevene 
Eesti 
Ukraina 
Lati 
Soome 
Leedu 
Poola 
Muud turud 
Kokku 

Muugitulu Varad PBhivara soetus 



Lisa 7. ~riiihendused ja vahemusosa soetused 

Olulised tiitarettevctted 
Osalus seisuga 

Etteviite Asukohamaa Piihitegevusala 31.12.2007 31.12.2006 
Emaetteviite 
AS Silvano Fashion Group 
SFG tiitaretteviitted 
PTA Grupp AS 
AS Laurna Lingerie 
SP ZAO Milavitsa 
ZAO Linret 
Splendo Polska Sp. z 0.0. 

UAB Linret LT 
PTA Gru~r,  AS 
tutaretteviitted 
AS Klementi 
Klementi Trading OY 
UAB PTA Prekyba 
SIA Vision 
000 PTA Ukraine 
ZAO SP Milavitsa 

Eesti 

Eesti 
Lati 

Valgevene 
Venemaa 

Poola 
Leedu 

Eesti 
Soome 
Leedu 
Lati 

Ukraina 

Valdusettevdte 

Jaemuuk 
Tootmine 
Tootmine 
Jaemuiik 
Jaemuiik 
Jaemuuk 

Tootmine 
Hulgimiiiik 

Jaemuiik 
Jaemuiik 
Jaemuiik 

tutarettev6tted 
S O 0 0  Torgovaja Kompanija Valgevene Jaemuiik 
Milavitsa 
SP Gimi l000  Valgevene Tootmine - 
ZAO Stolichnaja Torgovaja 

Venemaa Hulgimiiiik Kompanija Milavitsa 
100% 

PTA Grupp AS iihinemine ASiga Silvano Fashion Group 

2007. aastal teadaantud plaanide kohaselt peeti vajalikuks restruktureerida Kontserni struktuur, et ellu viia 
muudatused vastavalt Kontserni uuele strateegiale, mis nagi ette aritegevuse juhtimise koondamist OMX Tallinna 
Borsil noteeritud valdusettevdtte tasandile. Tsentraliseeritud strateegiline juhtimine noteeritud valdusettevdtte 
tasandil tagab parema labipaistvuse ja tulemuslikkuse. 

Plaanide elluviimiseks on muudetud Kontserni struktuuri, mis hdlmas jirgmisi etappe: 

Aktsionaride erakorralise uldkoosoleku otsusega 31. mail 2007 kiideti heaks PTA Grupp AS ja AS 
Silvano Fashion Group iihinemine. ijhinemine registreeriti Megistris 24. augustil2007; 

Parast iihinemist loeti AS Silvano Fashion Group loeti ldppenuks ja PTA Grupp AS uueks arinimeks sai 
AS Silvano Fashion Group; 

ASist Silvano Fashion Group eraldati uus tiitarettevdte (endine PTA Grupp AS). Uue tiitarettevdtte nimi 
on PTA Grupp AS. 

Tiitarettevctte asutamine jagunemise teel 

AS Silvano Fashlon Group asutas 29. augustil 2007.a. 100%lise osalusega tiitarettevdtte jagunemise teel: 
jagunemisel uleantud vara PTA Grupp ASile hdlmas Siritegevust seoses "PTA" kaubamirgi kontseptsiooniga ja 
naisterdivaste tootmist. Tutarettevdtte aktsiakapital ja ulekurss moodustasid 3 675 250 eurot. Jagunemisel uleantud 
netovara selle bilansilises maksumuses khitleti kui mitterahalist sissemakset uue tiitarettevdtte aktsiakapitali. 

PTA Grupp ASile uleantud vara ja kohustuste raamatupidamislikud vaartused tuhandetes eurodes: 

Tuhandetes eurodes 29. august 2007 

Kaibevara 
Pdhivara 
Laenukohustused 
Muud kohustused 
~leantud netovara bilansiline maksumus 



Vahemusosa soetamine 

SFG tiitarettevdte SP ZAO Milavitsa viis labi martsis 2007 aktsiate tagasiostuprograrnmi. Tagasiostuprogrammi 
kaigus soetati 2 487 aktsiat hinnaga 439 eurot aktsia kohta, mis moodustas 20,19% Milavitsa aktsiakapitalist. 
Tagasiostetud omaaktsiad tiihistati hiljemalt 17. maiks 2007. Aktsiate soetuste eest tasuti kokku 1 092 000 eurot. 
Peale omaaktsiate tiihistamist kasvas ASi Silvano Fashion Group osalus Milavitsas 62,53%1t kuni 78,35%ni. 
Tehingu tulemusel kajastati negatiivne fmavaartus surnrnas 5 715 tuhat eurot (vt lisa 10). 

AS Silvano Fashion Grupp omandas 100% UAE3 Linret LT aktsiatest 28. septembril 2007. Tehingu tulemusel 
teklus fmavaartus summas 732 tuhat eurot, mis kajastati immateriaalse varana. 

Omandamise kuupaeval ei erinenud UAE3 Linret LT varade ja kohustuste diglane vaartus oluliselt nende 
raamatupidamisllkust vaartusest. Varade ja kohustuste vaartused olid j~gmised:  

Tuhandetes eurodes 

Raha ja pangakontod 
Muu kaibevara 
Pdhivara 
Laenukohustused 
Muud kohustused 
Omandatud netovara 6iglane vaartus 

Omandatud osalus 100% 
Soetamisel tekkinud fmavaartus 
Omandatud netovara diglane vaartus 
Soetusmaksumus, tasutud rahas 
Soetamisel raha tiitarettevdttes 
Neto rahavoog soetamisel 

28. September 2007 

52 
550 
84 

-58 
-43 1 
197 

UAE3 Linret LT puhaskahjum 2007. a. viimases kvartalis moodustas 48 270 eurot. Juhul kui ariiihendus oleks 
toimunud 1. jaanuaril 2007, oleks juhtkonna hinnangul konsolideeritud muugitulu olnud 99 816 000 eurot ja 
puhaskasum 12 021 000 eurot. Eehmetatud hinnangute tegemisel la tus  juhtkond eeldusest, et muudatused 
netovara diglases vaartuses omandamiskuupaeval olid samad seisuga 1. jaanuar 2007. 

hiihenduse kaigus tekkinud fmavaartus on seostatav peamiselt jaemiiiiglketiga Leedus ning suurendab 
naistepesu turuosa Baltikumis. 

Lisa 8. Muugitulu 

Tuhandetes eurodes 2007 2006 
Miiiigitulu 
Naistepesu muuk 86 116 17 270 
Naisterdivaste muuk 9 950 7 097 
Allhanked ja muud osutatud teenused 1 783 2 321 
Muu muugitulu 73 1 326 
Kokku miiiigitulu 98 580 27 014 

Miiiigitulu geograafiline jaotus riikide ldikes on toodud lisas 6. 



Lisa 9. Muudud toodangu kulu 
Tuhandetes eurodes 
Materjalikulu 
Ostukaubad 
Ostuteenused 
ToojBukulud 
Kulum 
Rendi- ja halduskulud 
Valmis- ja ldpetamata toodangu ning materjalide 
jaiikide muutus 
Muud tootmiskulud 
Kokku 

Lisa 10. Muud aritulud 

Tuhandetes eurodes 
Tulu materjalide miiiigist 
Kasum (neto) pahivara miiiigist 
Saadud trahvid 
Negatiivne fmavaiirtus (lisa 7) 
Muu tulu 
Kokku 

Lisa 11. Turustuskulud 

Tuhandetes eurodes 
Rendi- ja halduskulud 
Tooj Bukulud 
Kulum 
Reklaamikulud 
Turunduskulud 
Transpordikulud 
Jaemiiiigi pangateenuste kulud 
Jaemiiiigikaupluste renoveerimiskulud 
Muud kulud 
Kokku 

Lisa 12. ~ldhalduskulud 

Tuhandetes eurodes 
Rendikulud 
Toojdukulud 
Kulum 
Kommunikatsioonikulud 
Kontorikulud 
Pangatasud 
Konsultatsiooni- ja nBustamiskulud 
Muud kulud 
Kokku 



Lisa 13. Muud arikulud 

Tuhandetes eurodes 
Viihevaartuslik mate rj alikulu 
Pdhivara mahakandmise kahjum 
Immateriaalse vara allahindluskulud (lisa 17) 
Kulud annetustele 
Firmavaiirtuse allahindlus (lisa 17) 
Kulud sotsiaalsele infrastruktuurile 
Muud maksud 
Muud kulud 
Kokku 

Kulud sotsiaalsele inii-astruktuurile hdlmavad kulutusi toitlustusasutuste haldamisele, tootajate iihiselamutele ning 
puhke- ja abiruumidele, samuti mitmete sotsiaalprogrammide kulusid. 

Lisa 14. Finantstulud- ja kulud 

Kajastatuna kasumiaruandes 

Tuhandetes eurodes 
Finantstulud 
Intressitulud laenudelt 
Intressitulud pangadeposiitidelt 
Kasum valuutakursside muutusest 
Saadud dividendid muugivalmis finantsvaradelt ja 
sidusettevdtetelt 
Muu finantstulu 
Kokku finantstulud 
Finantskulud 
Pangalaenude intressikulud 
Kapitalirendilepingute intressikulud 
Muud intressikulud 
Muud finantskulud 
Kokku finantskulud 
Finantstulud ja -kulud kokku 

Kajastatud omakapitali kooseisus 

Tuhandetes eurodes 2007 2006 
Valismaiste tiitarettevdtete konsolideerimisel tekkinud 
kursierinevused -4 999 -1 199 
Kokku finantstulud ja -kulud kajastatuna 
omakapitali koosseisus -4 999 -1 199 

Sealhulgas: 
Emaettevdttele kuuluv osa -4 206 -686 
Vahemusosale kuuluv osa -793 -513 

Kokku finantstulud- ja kulud kajastatuna 
omakapitali koosseisus -4 999 -1 199 
Kajastamine omakapitali muutuste aruandes: 

Valuutakursi muutuste reserv -4 206 -686 



Lisa 15. Ettevatte tulumaks ja edasiliikkunud tulumaks 

Tulumaks 

Tuhandetes eurodes 
Tulumaks 
Edasilukkunud tulumaks 
Kokku 

Efektiivse maksumaara kujunemine: 

Tuhandetes eurodes 
Puhaskasum 
Tulumaks 
Kasum enne tulumaksu 

Tulumaks arvestatuna Emaettevdtte asukohamaa 
maksumaara 0% (2006: 0%) 
Tulumaks arvestatuna valismaiste tiitarettevdtete 
asukohamaade maksumaiirasid 24,74% (2006: 
2 1,49%)* 
Maksuarvestuses mahaarvamisele mittekuuluvad kulud 
Aruandeperioodi kahjumite mdju, mille osas ei ole 
kajastatud edasiliikkunud tulumaksuvara 
Eelrniste perioodide arvestuste korrigeerimine 
aruandeperioodis 
Maksuvabastusega annetused 
Kajastamata edasilukkunud tulumaksundude 
suurenemine/viihenemine 
Maksustamisele mittekuuluv tulu (kasum 
iiriuhendustest) 
Kokku 
sh aruandeperioodi tulumaksukulu 
sh edasilukkunud tulumaksukulu 

* keskmine maksumaar tiitarettevijtete asukohamaades aruandeperioodil 

Seisuga 3 1.12.2007 moodustas kajastamata edasilukkunud tulumaksuvara 1 155 000 eurot (3 1.12.2006: 
887 000 eurot). Edasiliikkunud tulumaksuvara ei ole kajastatud, kuna pole tgenaoline, et tulevikus tekiks sellist 
maksustamisele kuuluvat kasumit, mille vastu oleks Kontsernil vdimalik nimetatud summat kasutada. 

Edasiliikkunud tulumabukohustus 

Tuhandetes eurodes 2007 2006 
Edasilukkunud tulumaksukohustuse muutus: 
Saldo perioodi alguses 13 4 
Kulu kasumiaruandes 0 9 
Saldo perioodi 18pus 13 13 

Edasilukkunud tulumaksukohustus tuleneb ajutistest erinevustest varade ja kohustuste raamatupidamisllke- ning 
maksustamisva&rtuste vahel. Kontserni edasilukkunud tulumaksukohustus jaguneb jFirgmiste varade ja kohustuste 
vahel: 

Tuhandetes eurodes 
Materiaalne pdhivara 
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Lisa 16. Materiaalne pBhivara 

Tuhandetes eurodes 

Soetusmaksumus 31.12.2005 
Muutused aastal2006 
Soetatud Siriuhenduste kaigus 
Soetused 
~mberklassifitseerimised 
Miiiigid ja mahakandmised 
Allahindlused 
Valuutakursi muutuste m6ju 
soetusmaksumusele 
Soetusmaksumus 31.12.2006 
Muutused aastal2007 
Soetatud Siriiihenduste kiiigus 
Soetused 
~mberklassifitseerimised 
Miiiigid ja mahakandmised 
Allahindlused 
Valuutakursi muutuste m6ju 
soetusmaksumusele 
Soetusmaksumus 31.12.2007 

Akumuleeritud kulum 
31.12.2005 
Muutused aastal2006 
Soetatud Siriuhenduste kaigus 
Kulum 
Miiiigid- ja mahakandmised 
Allahindlused 
Valuutakursi muutuste m6ju 
akumuleeritud kulumile 
Akumuleeritud kulum 
31.12.2006 
Muutused aastal2007 
Soetatud Siriiihenduste kaigus 
Kulum 
~mberklassifitseerimised 
Miiiigid- ja mahakandmised 
Allahindlused 
Valuutakursi muutuste m6ju 
akumuleeritud kulumile 
Akumuleeritud kulum 

Maa ja Masinad, LBpetamata 
ehitised seadmed Muu inventar ehitus Kokku 

31.12.2007 1 349 8 108 2 378 0 11 835 
Jaakmaksumus 
31.12.2005 0 347 3 15 11 673 
31.12.2006 2 558 5 864 2 563 26 11 011 
31.12.2007 2 613 7 110 4 681 1 353 15 757 

Tagatised ja panditud vara 

Tagatistena panditud varade kohta on informatsioon toodud lisas 29. 

Kapitalirendi tingimustel renditud vara 

Kapitalirendi tingimustel renditud vara kohta on informatsioon toodud lisas 29. 

Taielikult amortiseeritud materiaalne p6hivara 

Seisuga 3 1.12.2007 oli Kontserni poolt kasutatavate, kuid taielikult amortiseeritud materiaalsete p6hivarade 
soetusmaksumus 4 476 000 eurot (3 1.12.2006: 641 000 eurot). ~ ~ . i . , " ~ ~ d  fry ; , ~ , ~ - 4 : - ~ : p p r : n - -  , , . , . .a,ilC3nP . >a only 
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Lisa 17. Immateriaalne p6hivara 

Tuhandetes eurodes 
Soetusmaksumus 31.12.2005 
Muutused aastal2006 
Soetused 
Soetatud ariiihenduste kaigus 
Allahlndlused 
Valuutakursi muutuste m6ju 
soetusmaksumusele 
Soetusmaksumus 31.12.2006 
Muutused aastal2007 
Soetused 
Soetatud ariuhenduste kaigus (lisa 7) 
~mberklassifitseerimised 
Allahindlused 
Valuutakursi muutuste m6ju 
soetusmaksumusele 
Soetusmaksumus 31.12.2007 

Akumuleeritud kulum 31.12.2005 
Muutused aastal2006 
Soetatud ariuhenduste kaigus 
Kulum 
Allahindlused 
Akumuleeritud kulum 31.12.2006 
Muutused aastal2007 
Kulum 
Allahindlused 
Valuutakursi muutuste mdju 
akumuleeritud kulumile 

Pooleli- 
Kauba- Firma- olevad 

Tarkvara margid vaartus projektid Kokku 
264 365 120 0 749 

Akumuleeritud kulum 31.12.2007 325 227 0 0 552 
Jaakrnaksumus 
31.12.2005 84 219 120 0 423 
31.12.2006 102 248 235 473 1 058 
31.12.2007 557 216 852 163 1 788 

~mberklassifitseerimised sisaldavad litsentsikulusid, makstud tasusid ja arenduskulusid seoses Axapta 
raamatupidamisprogrammi juurutamisega Milavitsas 2007. aastal. Mahakandmised pooleliolevate projektide 
kooseisus sisaldavad neid Axapta osasid, mida Kontsern ei kavatse kasutama hakata. 

Raha genereerivate iiksuste kaetavate vaartuste test 

Firmavaiirhise kaetava vaartuse kontrollimiseks seostab Kontsern fmavaartuse sellega seotud raha genereerivate 
iiksustega ning leiab nende uksuste kaetava v a w s e .  Firmavaartus summas 852 000 eurot jagati jiirgmiste raha 
genereerivate uksuste vahel: 

Tuhandetes eurodes 
SIA Vision (PTA Grupp AS tiitarettev6te) 
UAB Linret LT 
Muud 
Kokku 

Seisuga 3 1.12.2007 viis Kontsern labi vara kaetava vairtuse testi iga raha genereeriva uksuse osas. Firmavaiirhse 
kaetava vaartuse projektsioonide tegemisel kasutati maksustamiseelseid rahavoogusid jargmise nelja 
aruandeperioodi kohta (2008-201 1). Alates aastast 2020 on kasvumaaraks loetud 0%, kuna bilansipaeva seisuga 
olemasolevate varaobjektide kasutamise efektiivsust ei ole rohkem vdimalik siis t6sta. 

Raha genereerivate uksuste kaetava v a w s e  leidmisel kasutati jiirgmisi andmeid ja eeldusi: 
Il;2.?.?'.~? fey :<.'??;:.r;c7.::z.c>:- ~::-.-?y;~~ ,2T;y 
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a) rahavoogude projektsioon aastateks 2008-201 1 naeb ette tulude kasvu 9% ja kulude kasvu 5% aastas. Perioodil 
2012-2020 kasutatakse keskmist kasvumaiira 5% aastas. Alates aastast 2020 on kasvumaiiraks loetud 0%, kuna 
bilansipaeva seisuga olemasolevate varaobjektide kasutamise efektiivsust ei ole rohkem vdimallk siis tdsta. 
Finantsmudel, mis on iihtlasi aluseks kriplaanile, koostati juhtkonna hinnangutele tuginedes kasutades ajaloolist 
kogemust ja ootusi turgude arengu osas tulevikus; 

b) diskontomaar 15%. 

Testi tulemusel uletas SIA Vision ja UAB Linret LT kaetav vaartus oluliselt nende ettevdtete netovara 
raamatupidamisllkku va2irtust koos sinna lisatud vastavate firmavaiirtustega. Vajadust fmavaartust alla hinnata ei 
tekkinud. 

Muude iiksuste fmavaartusi testiti sarnastel alustel. Projektsioonides kasutatud eeldatavad kasvumaarad tuletati 
juhtkonna senisele kogemusele tuginedes hinnangutest majandusharu kasvu kohta jargmistel aastatel. Juhtkond 
tugines hinnangute tegemisel ajaloolistele andmetele. Testid naitasid, et muude rahagenereerivate iiksuste (Splendo 
Polska Sp. z 0.0. ja ZAO Linret) kaetav vairtus on langenud alla iiksuste raamatupidamislikku vaiirtust koos 
lisanduva finnavaartusega. Seetdttu hinnati nende uksustega seotud fmavaiirtus alla 100%. Allahindluse kahjum 
on kajastatud muude arikulude koosseisus kasumiaruandes. 

Taielikult amortiseeritud immateriaalne p6hivara 

Seisuga 3 1.12.2007 oli Kontserni poolt kasutatavate, h i d  tiiielikult amortiseeritud immateriaalsete pdhivarade 
soetusmaksumus 187 000 eurot (3 1.12.2006: 186 000 eurot). 

Lisa 18. Kinnisvarainvesteeringud 

Tuhandetes eurodes 
Saldo perioodi alguses 
Soetamine 
Kulum 
Valuutakursside muutuse m6ju 
Saldo 31. detsembri seisuga 

Seisuga 3 1.12.2007 moodustab Kontserni kinnisvarainvesteeringu objekt, mis asub Valgevenes aadressil Nemiga 
8, Minsk. Kinnisvarainvesteering iildpindalaga 728,3 m2 soetati 2007. aastal ja kajastatakse korrigeeritud 
soetusmaksumuse meetodil. 

Kinnisvarainvesteering soetati kontsernivalise osapoole kiiest aruandeperioodi lapus. Soetushind 3 1.12.2007 oli 
ligilahedane varaobjekti diglase vairtusega. 

Lisa 19. Kapitaliosaluse meetodil kajastatavad investeeringud 
Kontserni osa sidusettevdtete kasumist vastavalt kapitaliosaluse meetodile moodustas 63 000 eurot (2006: 
3 000 eurot). Aruandeperioodil saadi dividende 8 000 eurot (2006: 0). Investeeringutega seotud kursierinevused 
umberarvestamisel Valgevene rubladest eurodesse moodustasid 4 000 eurot. 

Kdik investeeringud sidusettevtitetesse on teinud ASi Silvano Fashion Group tiitarettevdte Milavitsa. 
Kapitaliosaluse meetodit sidusettevdtete kajastamisel kasutatakse tuginedes viimastele kattesaadavatele 
finantsaruannetele sidusettevdtete kohta. &itegevus sidusettevdtetes seisuga 1, jaanuar 2007 oli ebaoluline. 
Kokkuvdte sidusettevdtete finantsinformatsiooni kohta, mida ei ole korrigeeritud osaluste maiiraga Kontserni 
emaettevdtte jaoks: 



Liihiaja- Pika- 
lised ajalised Kohus- 

Tuhandetes Osalus Kaibe- PGhi- Vara kohus- kohus- tused Miiiigi- Kasuml 
eurodes % vara vara kokku tused tused kokku tulu Kulud kahjum 

000 Torgovyj 
Dom Milavitsa - 
Novosibirsk 25% 300 8 308 250 0 250 3 049 -3 032 17 
ZOO Torgovyj 
Dom Milavitsa - 
Tjumen 25% 5 8 7 65 7 6 5 8 1 884 -879 5 
ZAO Stolichnyj 
Torgovyj Dom 
Milavitsa, 
Moscow 25% 2 614 247 2861 2686 
000 Uralskoje 
Predstavitelstvo 
Torgovyj Dom 
Milavitsa, Ufa 35% 129 5 134 122 
TOV Torgovaja 
Kompanij a 
Milavitsa, Kiev 26% 440 22 462 459 

Kokku 3 541 289 3 830 3 593 

Lisa 20. Muugivalmis fmantsvara 

Omakapitaliinvesteeringud 
Asukoha- Maksumus 

Tuhandetes eurodes maa Tegevusala Osalus 3 1.12.2007 31.12.2007 
OAO Belvnesheconombank Valgevene Finantseerimine 0,147% 11 
National Pension Fund of Belarus ~algevene Finantseerimine 0,002% 0 
AOA Belinvestbank Valgevene Finantseerimine 0,00014% 0 
ZAO Minsk Transit Bank Valgevene Finantseerimine 0,19% 12 
000 Gratsiya Valgevene Valdus 14,286% 5 
Lauma AS Lati Varahaldus 0,32% 73 
OAO Svitanok Val~evene Valdus 1 1.3726% 44 1 
Kokku 542 

Muugivalmis finantsvara moodustavad ASi Silvano Fashion Group tiitarettevctte Milavitsa poolt tehtud 
in~esieerin~ud. Investeeringud on kajastatud nende soetusmaksumuses, icuna investeeringuobjektide aktsiad ei ole 
kaubeldavad aktiivsel turul ning nende Giglast vaartust ei ole v6imalik usaldusvaarselt mdGta. 

Lisa 21. Varud 
Tuhandetes eurodes 

Tooraine ja materjal 
Gpetamata toodang 
Valmistoodang 
Ostetud kaubad muugiks 
Muud varud 
Kokku 
Varud kajastatakse net0 realiseerimisva~ses. Seisuga 3 1.12.2007 on aeglaselt liikuvat toorainet ja materjali alla 
hinnatud nende net0 realiseerimisvaibtusele summas 225 000 eurot (2006: 251 000 eurot) ja aeglaselt liikuvat 
valmistoodangud summas 376 000 eurot (2006: 274 000 eurot). Kontsern ei ole kajastanud varusid nende Giglases 
vaibtuses miinus hinnangulised miiiigikulud seisuga 3 1.12.2007, kuna varude soetusmaksumus oli madalarn nende 

p;+L:-~?ocl," . . n. net0 realiseerimisvaartusest (2006: 0 eurot). :, _,,,. r ;,'ST;: ;x:'3;~ T?.TC;=S c6y 



Tagatistena panditud varade kohta on informatsioon toodud lisas 29. 

Seisuga 3 1.12.2007 hoidis ASi Silvano Fashion Group tiitarettevdte PTA Grupp AS enda k5es vastutaval hoiul 
kolmandate osapoolte varusid (kornisjonikaubad) sumrnas 17 000 eurot (2006: 12 000 eurot). 

Lisa 22. Maksunauded ja -kohustused 
Tuhandetes eurodes 
MaksunBuded 
Kaibemaks 
ijksikisiku tulumaks 
Ettevdtte tulumaks 
Muud maksud 
Kokku 

Maksukohustused 
Sotsiaalmaksud 
Kaibemaks 
ijksikisiku tulumaks 
Erisoodustuste maksud 
Muud maksud 
Kokku 

Lisa 23. N8uded ostjate vastu 

Tuhandetes eurodes 
N6uded ostjate vastu 
Nduete vaartuse vihenemine (lisa 34) -315 -162 
Kokku 10 132 7 141 
Kontsemi avatus krediidi ja valuutariskidele ning sellega seotud ostjate vastu esitatud nduete vaiirtuse vihenemise 
kohta on informatsioon toodud lisas 34. 

Lisa 24. Mitmesugused n8uded 

Tuhandetes eurodes 
Mitmesugused liihiajalised nBuded 
Teenustoode arvestuslik n6ue tellijale 
Antud laenud 
Intressinduded seotud osapooltele 
Nauded tootaj atele 
Nduded aktsiate muugist 
Muud luhiajalised nduded 
Kokku 

Mitmesugused pikaajalised nBuded 
Antud laenud 1 115 
Nduded aktsiate muugist 0 3 5 
Muud pikaaj alised nduded 37 0 
Kokku 38 150 

Kontsemi avatus krediidi ja valuutarisludele ning sellega seotud mitmesuguste nduete vaartuse vahenemise kohta 
on informatsioon toodud lisas 34. 



Lisa 25. Ettemaksed 

Tuhandetes eurodes 
Ettemaksed 
Ettemaksed tarnijatele 
Muud ettemaksed 
Kokku 

Ettemaksed on kasvanud mirgatavalt seoses ettemakstud rendimaksetega, mida tiitarettevdtted on teinud 
jaemiiiigiketi poodide kiire laienemise tagajwel. 

Lisa 26. Raha ja pangakontod 

Tuhandetes eurodes 
Sularaha kassas 
Pangakontod kroonides 
Pangakontod valuutas 
Raha tee1 
Liihiajalised deposiidid 
Kokku 

Raha ja pangakontode jaotus erinevate valuutade vahel 

Tuhandetes eurodes 
EUR (euro) 
BYR (Valgevene rubla) 
RUB (Vene rubla) 
LVL (Lati latt) 
LTL (Leetu litt) 
EEK (Eesti kroon) 
Muud 

2007. aasta ldpu seisuga on raha luhiajalistes deposiitides summas 6 245 989 eurot, mille tiihtajad on 3, 5 ja 12 
kuud. Intressimaar 3-kuulisel deposiidil oli 4,72%, 5-kuulisel deposiidil 11,5% ja 12-kuuliste deposiitide 
intressimaar on vahemikus 8,5% kuni 11,5%. Deposiite vdib katkestada vahema kui kolmekuulise etteteatamisega. 
Kontsern vdib 12-kuuliste deposiitide arvelt raha valja vdtta ilma etteteatamiseta, kui deposiidi jaak ei alane alla 
300 000 euro. Kontsern kavatseb kasutada deposiitide enneaegset katkestamisklauslit, kui see aritegevuse 
llkviidsuse tagamiseks vajalikuks osutub. 

Kontserni avatus intressimaarade kdikumiste riskile ning sellega seotud tundlikkuseanaliiiisid fmantsvara- ja 
kohustuste kohta on avalikustatud lisas 34. 

Lisa 27. Omakapital 

Aktsiakapital 

25. juunil2007 kogunenud aktsioniride uldkoosolek otsustas suurendada ASi Silvano Fashion Group aktsiakapitali 
2 052 802 uue llhtaktsia emiteerimisega. Aktsiakapitali suurendamise jarel on ettevdtte registreeritud aktsiakapitali 
suuruseks 25 564 659 eurot, mis on jagatud 40 000 000 lihtaktsiaks nimivaartusega 0,64 eurot aktsia kohta. 
Aktsiakapitali suurendamine kanti iriregistrisse 3 1. augustil2007. 

Uued aktsiad margiti iilekursiga 9 464 000 eurot. Aktsia valjalaskehnnaks kujunes 5,25 eurot, millest ulekurss 
moodustas 4,61 eurot. ~lekurssi  vahendati emissiooni- ja noteerimisega seotud otsekulude vdrra summas 
498 000 eurot. Seega kujunes ulekursi summaks 8 966 000 eurot. Kdigi aktsiate eest on tasutud. 



Aktsiakapital, tuhandetes eurodes 
Aktsiate arv kokku 
Aktsia nimivaartus, eurodes 

K6ik ASi Silvano Fashion Group aktsiad on nimelised lihtaktsiad. Iga lihtaktsia annab aktsionarile uldkoosolekul 
uhe haale. Nimelise aktsia kohta aktsiatiihte valja ei anta. Aktsiaraamat on elektrooniline ja seda hoitakse Eesti 
va-aberite registris. 

Lihtaktsia annab aktsionirile 6iguse osaleda kasumi jaotamisel proportsionaalselt vastavalt aktsiate arvule. Otsuse 
dividendideks valjamakstava summa kohta v6tab vastu uldkoosolek kinnitatud raamatupidamise aastaaruande 
alusel. 

Muudatused aktsiakapitalis 2007, aastal: 

Kuupaev Suureneminel Aktsiate arvu Aktsiate arv Aktsiakapital ~ l e k u r s s  
vahenemine suureneminel kokku nimivaartuses 

vahenemine 
Tuhandetes eurodes 
31.12.2006 37 947 198 24 252 5 305 
24.07.2007 Aktsiate emiteerimine 2 052 802 40 000 000 1313 9 464 
24.07.2007 Emissioonikulud -498 
31.12.2007 40 000 000 25 565 14 271 

Kohustuslik reservkapital 

Kohustuslik reservkapital on moodustatud vastavalt Eesti Vabariigi hseadust~kule. Reservkapital moodustatakse 
iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vahemalt 1/20 
puhaskasumist, kuni reservkapitali suurus saavutab vlihemalt 1/10 aktsiakapitali suurusest. Reservkapitali v6ib 
kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsiakapitali suurendarniseks fondiemissiooni teel. Reservkapitali arvelt ei 
tohi teha valjamakseid aktsioniiridele. 

Seisuga 3 1.12.2007 oli kohustuslik reservkapital moodustatud summas 67 000 eurot (3 1.12.2006: 67 000 eurot). 

Valuutakursi muutuste reserv 

Valuutakursside umberhindluse reservis kajastatakse kursivahesid, mis tekivad Kontserni arvestusvaluutast 
erinevat arvestusvaluutat kasutatavate valismaiste ariuhingute finantsaruannete umberhindamisel Kontserni 
esitusvaluutasse. 

Valuutakursi muutuste reserv seisuga 3 1.12.2007 moodustas 4 890 000 eurot (31.12.2006: 684 000 eurot). 



Aktsionaride struktuur 

Aktsionarid seisuga 3 1.12.2007, kelle osalus ASi Silvano Fashlon Group aktsiakapitalis uletas 1%: 
Osalus 

Nimi Aktsiate arv aktsiakapitalis 
Suuraktsionarid 35 750 615 89,4% 

ALTA CAPITAL PARTNERS S.C.A. SICAR 15 989 241 40,0% 
Krajowy Depozyt Papierow ~artoacibwych S.A.[J] 
SIA ALTA CAPITAL PARTNERS 
SEB Eesti &spank As Trading 
BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG CLIENT'S 
THE BANK OF NEW Y O W  ING BANK SLASKI AC LM AKCJI FIO 
BRYUM ESTONIA AS 
STATE STREET MUNICH CARE OF SSB BOSTON/ PZU FIO AKCJI 
KRAKOWIAK 
JPMORGAN CHASE BANK, N.A. ON BEHALF OF BELGIAN 
RESIDENTS 
AS HANSAPANK 
STATE STREET LONDON CARE OF SSB BOSTON1 ALLIANZ 
GLOBAL INVESTORS IRELAND LIMITED 

Vaikeaktsionarid 4 249 385 10,6% 
Aktsiate arv kokku 40 000 000 100,0% 

Aktsioniirid seisuga 3 1.12.2006, kelle osalus ASi Silvano Fashion Group aktsiakapitalis uletas 1%: 

Osalus 
Nimi Aktsiate arv aktsiakapitalis 

Suuraktsionarid 35 360 283 93,2% 
SIA ALTA CAPITAL PARTNERS 28 024 309 73,9% 
Skandinaviska Enskilda Banken Ab Clients 2 195 827 5,8% 
NORDEA BANK FINLAND PLC/NON-RESIDENT LEGAL ENTITIES 1 058 214 2,8% 
BRYUM ESTONIA AS 984 063 2,6% 
EVLI BANK PLCIMUTUAL FUND BALTIC EQUITY 656 511 1,7% 
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION ON 
BEHALF OF SWEDISH RESIDENTS 639 150 1,7% 
DZ BANK INTERNATIONAL S.A.CLIENTS 561 760 13% 
THE BANK OF NEW YOWING BANK SLASKI 440 000 1,2% 
Clearstream Banking Luxembourg S. A. Clients 400 449 1 ,0% 
STATE STREET LONDON CARE OF SSB BOSTON/DIT-GLOBAL 
STRATEGIES FUND 400 000 1 ,0% 

Vaikeaktsionarid 2 586 915 6,8% 
Aktsiate arv kokku 37 947 198 100,0% 

Lisa 28. Puhaskasum aktsia kohta 

Arvutustes puhaskasumi leidmiseks aktsia kohta seisuga 31.12.2007 lihtutakse lihtaktsionaridele jaotatavast 
puhaskasumist ja lhtaktsiate kaalutud keskmisest arvust. 

Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv 
Emaettevdtte omanikele kuuluv osa puhaskasumist, 
tuhandetes eurodes 11 946 2 876 
Tava puhaskasum aktsia kohta, eurodes 0,31 0,26 
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta, eurodes 0,31 0,26 
2007. aasta alguses oli lihtaktsiate arv 37 947 198. Aruandeperioodil emiteeriti 2 052 802 uut aktsiat. Seisuga 
3 1.12.2007 oli lhtaktsiate arv 40 000 000 (vt lisa 27). Aruandeperioodil emiteeritud aktsiad on kaalutud keskmise 
lihtaktsiate arvu leidmisel arvesse vdetud alates 24. juulist 2007 (vt lisa 27). 

Lahustatud puhaskasum aktsia kohta ei erine tavalisest puhaskasumist aktsia- kohfa, lqna .ASil.Silvano Fashion 
,-A,.7nb7a?j ; ,-< <,.,-.-A. v. , - rTP. - - , "  --- 
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Lisa 29. Liihi- ja pikaajalised v8lakohustused 
Antud lisas on toodud informatsioon Kontserni intressikandvate vdlakohustuste lepingutingimuste kohta. Kdik 
vdlakohustused on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lisainformatsioon Kontserni intressi-, 
valuuta- ja llkviidsusriskide avatuse kohta on toodud lisas 34. 

Tuhandetes eurodes 
Pikaajalised vtilakohustused 
Laenukohustused 
Kapitalirendi kohustused 

Tuhandetes eurodes 2007 2006 
Liihiajalised ~Blakohustused 
Laenukohustuste liihiajaline osa 1 263 926 
Kapitalirendi kohustuste liihiajaline osa 345 472 
Laen sidusettevdttelt 0 513 

1608 1911 

Laenukohustuste tingimused ja tagasimaksete tahtajad 

Tuhandetes eurodes 
Tagatisega pangalaen 
Tagatisega pangalaen 
Tagatisega pangalaen 

Tagatisega pangalaen 
Tagatiseta krediidiliin 
Tagatiseta krediidiliin 
Laen sidusettevdttelt 
Laen sidusettevdttelt 

Kapitalirendi kohustus 
Kapitalirendi kohustus 
Kapitalirendi kohustus 
Kapitalirendi kohustus 
Kapitalirendi kohustus 
Kapitalirendi kohustus 
Kapitalirendi kohustus 
Kapitalirendi kohustus 
Kapitalirendi kohustus 

Valuuta 
EEK 
EEK 

EUR 
LTL 
BYR 
EEK 
EUR 
EUR 

EEK 
USD 
EUR 
EUR 
EUR 
EUR 
EUR 
EUR 
EUR 

Nominaalne 
intressimaar 

6,50% 
6,50% 
6 kuu 

EURIBOR 
+2,5% 
6,60% 

13,00% 
6,50% 
5,00% 
5,00% 
6 kuu 

EURIBOR + 
2,5% 

10,50% 
10,50% 
12,50% 
12,50% 
12,50% 
10,50% 
10,50% 
14,00% 

31.12.2007 
Laenu Kogu- 

tahtaeg summa Jaak 
2008 660 660 
2008 320 320 

31.12.2006 
Kogu- 

summa Jaak 
154 154 
320 320 

Kokku intressikandvad kohustused 1 981 1 868 2 736 2 521 

Lfiajaline laenukohustus, mille jaak seisuga 3 1.12.2007 moodustas 155 000 eurot, on ujuva intressimairaga, mis 
fikseeritakse tuginedes 6 kuu EURIBORi intressile ning hinnatakse aasta kestel iirnber. Kuna laen on vdetud ujuva 
intressimzra tingimustel ja intressimaar sdltub Kontserni tegevusriskist, on juhtkond seisukohal, et laen on vdetud 
turuintressiga, mistdttu laenu diglane v a m s  ei erine oluliselt laenu bilansilisest vaartusest. Kontsernil on kasutada 
korduvkasutusega laenulimiit 320 000 euro ulatuses intressimairaga 6,5% ja tagasimaksetiihtajaga 21.06.2008. 



Liihiajalised fikseeritud intressimaiiradega vdlakohustused summas 1 108 000 eurot kannavad diglase vaartuse 
riski. Kuna liihiajalised vdlakohustused tasutakse aasta jooksul, on diglase vaartuse muutumise risk juhtkonna 
hinnangul ebaoluline. 

Aruandeperioodi jooksul sai Kontsern laene summas 1 338 000 eurot (2006: 2 042 000 eurot) ja tasus 
aruandeperioodil laenumakseid 1 619 000 eurot (2006: 1 888 000 eurot). 

Laenu tagatised 

ASi Silvano Fashion Group tiitarettevdte PTA Grupp AS on taganud arvelduskrediidi ning liihi- ja pikaajalisi 
vdlakohustusi vallasvarale seatud kommertspandiga summas 1 853 000 eurot. Kommertspant on seatud AS 
Hansapanga kasuks. Laenud ja arvelduskrediit ASist Hansapank on tagatud ASi Silvano Fashon Group poolt 
(1 00%line ASi PTA Grupp aktsioniir) vastavalt kaenduslepingule. Hansapanga Leedu tiitarettevdtte Hansabankas 
poolt valjastatud laen on tagatud kommertspandiga summas 174 000 eurot. 

Seisuga 31.12.2007 on AS Silvano Fashion Group pangagarantiidega taganud kaupluste rendimakseid summas 
136 440 eurot (2006: 41 000 eurot) ning Maksu- ja Tolliametile impordimaksete tasumisi summas 63 912 eurot 
(2006: 26 000 eurot). Bilansipaeva seisuga ei ole Kontsern taganud vdlgnevusi tarnijatele (2006: 0 eurot). 

Kapitalirent 
Kontsern kui rentnik 

Immateriaalne Masinad ja 
Tuhandetes eurodes vara seadmed Kokku 
Soetusmaksumus 3 1.12.2006 0 1 329 1 329 
Akumuleerunud kulum 3 1.12.2006 0 -582 -582 
Jaakvaartus 31.12.2006 0 747 747 

Soetusmaksumus 31.12.2007 69 1281 1 350 
Akurnuleerunud kulum 31.12.2007 -4 -369 -373 
Jaakvaartus 31.12.2007 65 912 977 

Tulevaste rendimaksete miinimumsummad 
Miinimum- Miinimum- 

Tulevased rendimaksete Tulevased rendimaksete 
rniinimum- nuudis- miinimum- nuudis- 

Tuhandetes eurodes rendimaksed Intress vaartus rendimaksed Intress vaartus 
2007 2007 2007 2006 2006 2006 

Tiihtajaga kuni 1 
aasta 413 68 345 587 115 472 
Tiihtajaga 1 kuni 5 
aastat 305 45 260 710 100 610 

718 113 605 1 297 215 1 082 

Kasutusrent 
Kontsern kui rentnik 

2007. aastal tasuti kasutusrendimakseid kaupluste ruumide, biiroo- ja tootmishoonete ning masinate ja seadmete 
eest kokku 1 103 000 eurot (2006: 1 142 000 eurot). 

Mittekatkestatava kasutusrendi tulevaste perioodide rendimaksete miinimumsumma on leitud rendilepingute 
mittekatkestatavate perioodide rendimaksete baasil. Kaupluste rendilepingud Eestis, Latis ja Valgevenes ei ole 
valdavalt pikaajaliselt siduvad, enamus rendilepinguid vdib katkestada kahe- kuni kiimnekuuse etteteatamisega. 
PTA Grupp ASi kontoriruumide ja tootmishoone rendilepingu saab katkestada iiheaastase etteteatamisahtajaga. 

Tuhandetes eurodes 
Rendilepingute rniinimumsummad: 
Tiihtajaga kuni 1 aasta 
Tiihtajaga 1 kuni 5 aastat 
Tiihtajaga iile 5 aasta 
Kokku 



Kasutusrent 
Kontsern kui rendileandja 

Kontsemil kui rendileandjal ei ole dlrnitud katkestamatuid kasutusrendi lepingud. 

Kontsern on kasutusrendi tingimustel rendile andnud ruumid ja tootmisseadmed. 2007. aastal saadi kasutusrendi 
tulu 63 000 eurot (2006: 7 000 eurot). 

2007. aastal rentis AS Silvano Fashion Group vllja ruume Minskis, Valgevenes, kokku 755 m2 (2006: 90 m2) ja 
tootmisseadmeid 12 ettevdttele. Kdlk ruumide rendilepingud on katkestatavad. 

Lisa 30. V6lad tarnijatele ja seotud osapooltele 

Tuhandetes eurodes 
Vdlad tarnijatele 
Vdlad seotud osapooltele 
Kokku 

Kontserni avatus valuuta- ja llkviidsusriskidele seoses vdlgadega tamijatele ja seotud osapooltele on toodud lisas 
34. 

Lisa 31. Muud liihiajalised v6lad 

Tuhandetes eurodes 31.12.2007 31.12.2006 
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest 152 4 1 
Vdlad toovdtjatele* 
Intressi- ja muud viitvdlad 
Intressivdlad seotud osapooltele 
Ettemakstud tulu 
Muud vdlad 
Kokku 

*Vdlad toovdtjatele sisaldavad detsembrikuu tootasudelt arvestatud deklareerimata sotsiaalmaksu- ja 
tootuskindlustusmakse kohustusi ning tootasudelt kinnipeetud deklareerimata iiksikisikutulumaksu, 
tootuskindlustusmakseid ja kogumispensioni. 

Kontsemi avatus valuuta- ja likviidsusriskidele seoses muude liihiajaliste vdlgadega on toodud lisas 34. 

Lisa 32. Eraldised 

Tuhandetes eurodes 
Liihiajalised eraldised 
Seisuga 31.12.2006 
Eraldatud 2007.a. 
Kasutatud 2007.a. 
Tiihistatud 2007.a. 
Valuutakursi muutuste mdju 
Seisuga 31.12.2007 
Pikaajalised eraldised 
Seisuga 31.12.2006 
Seisuga 31.12.2007 

Preemiate 
eraldis 

Puhkuse- 
tasude 
eraldis 

Kohtu- 
kulude 
eraldis 

Muud 
eraldised 

Eraldised 
kokku 

Lib- ja pikaajaliseks kohtukulude eraldiseks on tiitarettevdtte AS Klementi endisele tootajale kohtuotsuse alusel 
valja mdistetud igakuine huvitis toovdime kaotuse eest, mille liihiajaline osa on 1 000 eurot (31.12.2006: 
1 000 eurot) ja mille pikaajaline osa on bilansis kajastatud diskonteeritud niiiidisvaiirtuse summas 9 000 eurot 
(3 1.12.2006: 9 000 eurot). Diskontomaiir on 5%, kohustuse jarelejahud t%htaeg 17 aastat. Kuni 2004. aasta ldpuni 
oli diskontomaar lo%, kohustuse jarelejiihud tiihtajaks loeti 10 aastat. 



Lisa 33. Tehingud seotud osapooltega 
ASi Silvano Fashion Group konsolideeritud aastaaruande koostamisel on osapooled loetud seotuks, kui uhel poolel 
on teise ule kontroll vdi oluline mdju teise poole finants- vdi juhtimisotsustele. Kaesoleva aruande koostamisel on 
loetud seotud osapoolteks: 

a) Alta Capital Partners S.C.A., SICAR, SIA Alta Capital Partners ja kontrolli vdi olulist mdju omavad 
eraisikutest omanikud; 

b) Alta Capital Partners S.C.A., SICAR, SIA Alta Capital Partners kontrolli all olevad ettevdtted; 

c) kontrolli ja olulist mdju omavate omanike juhtorganite Cjuhatus ja ndukogu) liikmed; 

d) Kontserni juhatuse ja ndukogu lilkmed; 

e) eespool loetletud isikute lahedased pereliikmed ja nende poolt kontrollitavad vdi nende olulise mdju all 
olevad ettevdtted; 

f )  sidusettevdtted. 

Tuhandetes eurodes 
Kaupade ja teenuste ost 2007 2006 
Juhatuse ja ndukogu liikmetega seotud ettevdtted 12 499 45 
Kaupade ja teenuste ost kokku 12 499 45 

Tuhandetes eurodes 
Omanikelt saadud laenud 
Saldo perioodi algul 
Saadud laenud 
Laenude tagasimaksed 
Saldo perioodi 18pul 
Aruandeperioodil arvestatud intressikulu 

Tuhandetes eurodes 
Omanikele antud laenud 
Saldo perioodi algul 
Antud laenud 
Laenude tagasimaksed 
Saldo perioodi l8pul 
Aruandeperioodil arvestatud intressikulu 

Tuhandetes eurodes 
Saldod seotud osapooltega 31.12.2007 31.12.2006 
Juhatuse ja ndukogu lilkmetega seotud ettevdtted 982 70 
Intressivdlad seotud osapooltele (lisa 3 1) 0 20 
Liihiajalised kohustused kokku 982 90 

Tuhandetes eurodes 
Saldod seotud osapooltega 
Intressinduded seotud osapooltele (lisa 24) 
NBuded kokku 20 28 

Tuhandetes eurodes 
Juhatuse liikmetele makstud kompensatsioonid 2007 2006 
Tootasud ja kompensatsioonid 229 112 
Kokku 229 112 

Juhatuse liikmete tagasikutsumisel makstakse juhatuse liikmele huvitusena tema 6 kuu tootasu. 2006. ja 2007. 
aastal ndukogu liikmete tood ei tasustatud. 

Juhtkonna h a n g u l  ei erine hinnad tehingutes seotud osapooltega oluliselt turuhindadest. 



Lisa 34. Finantsinstrumendid 
31.12.2007 Lisa Muugivalmis finantsvara Laenud ja Kokku 
Varad n6uded 
(Tuhandetes eurodes) 

Omakapitaliinvesteeringud 20 

Nbuded ostjate vastu ja 23,24 
mitmesugused nbuded 
Kokku 542 12 069 12 611 

31.12.2007 
Kohustused 

Lisa Kohustused KO kku 
korrigeeritud 

soetusmaksumuses 
(Tuhandetes eurodes) 

Vblad tarnijatele ja muud vblad 30,3 1 8 990 8 990 

Muud vblakohustused 29 675 675 

Pangalaenud 29 1 193 1 193 

Kokku 10 858 10 858 

Krediidirisk 
Maksimaalseks krediidiriskile avatud summaks on finantsvarade bilansiline maksumus. Bilansipaeva seisuga olid 
maksimaalsed krediidiriskile avatud summad jiirgmised: 

Tuhandetes eurodes 31.12.2007 31.12.2006 
Muiigivalmis finantsvarad (lisa 20) 542 113 
Laenud, nbuded (lisad 23-24) 12 069 7 973 
Raha ja pangakontod (lisa 26) 11 519 12 812 

24 130 20 898 

Ostjatelt laekumata arvete maksimaalsed krediidirislule avatud summad geograafiliste piirkondade lbikes: 

Tuhandetes eurodes 31.12.2007 31.12.2006 
Sisemaine turg (Eesti) 285 252 
Euroopa Liidu riigid 2 497 2 821 
Ida-Euroopa riigid 7 868 4 602 
Muud piirkonnad 1419 298 

12 069 7 973 

Bilansipaeva seisuga olid ostjatelt laekumata nbuete maksetiihtaegade ajastus jargmine: 

Tuhandetes eurodes Bruto AUahindlus Bruto AUahindlus 
2007 2006 

Maksetiihtaeg uletamata 11 146 0 7 411 0 
Maksetihtaeg uletatud O- 
30 paeva 580 0 371 0 
Maksetahtaeg uletatud 3 1- 
90 paeva 203 0 200 -9 
Maksetahtaeg uletatud 9 1- 
180 paeva 179 -39 73 -73 
Maksetahtaeg uletatud 
enam kui 180 paeva 276 -276 80 -80 

12 384 -315 8 135 -162 



Aasta jooksul toimunud muutused ostjatelt laekumata m e t e  allahindluses olid jkgmised: 

2007 2006 
Ostjatelt laekumata arvete allahindlus 
aruandeperioodil -162 -3 

Allahindlus aruandeperioodil -168 -172 
Allahindlus mahakantud arvetest 15 13 

Ostjatelt laekumata arvete allahindlus 
aruandeperioodi l6pul -315 -162 
NGuete allahindlused kajastatakse turustuskuludes. 2007. aastal laekus varem allahinnatud n6udeid summas 
19 000 eurot. 2006. aastal varem kuludesse kantud nGudeid ei laekunud. 

Likviidsusrisk 

Finantskohustuste lepingujargsed lunastustiihtajad on jkgmised (summad sisaldavad hinnangulisi intressimakseid): 

Tuhandetes eurodes Bilansiline Lepingujargsed 6 kuud 1-2 2-5 
31.12.2007 vaartus rahavood v6i vahem 6-12 kuud aastat aastat 
Finantskohustused 
Tagatisega pangalaenud 533 548 484 64 0 0 
Kapitalirendlkohustused 605 718 213 200 259 46 
Tagatiseta krediidiliin 70 70 70 0 0 0 
V6lad tarnijatele ja muud 
v6lad 8 990 8 990 8 990 0 0 0 
Arvelduskrediit 660 660 660 0 0 0 

Tuhandetes eurodes Bilansiline Lepingujargsed 6 kuud v6i 1-2 2-5 
31.12.2006 vaCtus rahavood vahem 6-12 kuud aastat aastat 
Finantskohustused 
Tagatisega pangalaenud 744 777 499 278 0 0 
Kapitalirendikohustused 1 082 1 297 3 64 223 432 278 
Tagatiseta krediidiliin 54 1 54 1 54 1 0 0 0 
V6lad tarnijatele ja muud 
v6lad 6 257 6 257 6 257 0 0 0 
Arvelduskrediit 154 154 154 0 0 0 

Valuutarisk 
Kontserni avatus valuutariskile arvestuslike summade alusel oli jargmine: 

31.12.2007 
Tuhandetes eurodes EUR BYR RUB LVL EEK Muu 
NGuded ostj ate vastu 2 081 1 426 6 060 2 167 63 272 
Tagatisega pangalaenud -155 0 0 0 -980 -58 
VGlad tarnijatele -3 597 -973 -1 343 -1 248 -829 -1 000 
Bilansiline valuutarisk (bruto) -1 671 453 4 717 919 -1 746 -786 

31.12.2006 EUR BYR RUB LVL EEK Muu 
NGuded ostj ate vastu 2 959 579 2 472 1 223 114 626 
Tagatisega pangalaenud -424 0 0 0 -474 0 
VGlad tarnijatele -3 767 -60 1 -474 -17 -740 -658 
Bilansiline valuutarisk (bruto) -1 232 -22 1 998 1206 -1 100 -32 



Olulisemad valuutavahetuskursid aruandeaastal: 

Eurodes 

EEK 
LVL 
LTL 
BYR 
RUB 
PLN 

Keskmine kurss 
2007 2006 

(terve aasta) 
0,0639 0,0639 
1,4229 1,4229 
0,2896 0,2896 
0,0003 0,0004 
0,0285 0,0286 
0,2643 0,2567 

Bilansipaeva spot-kurss 
2007 2006 

Tundlikkuse analuus 

Kui euro oleks 31. detsembril antud valuutade suhtes tugevnenud lo%, oleks omakapital ja kasum vdi kahjum 
suurenenud (viihenenud) alljargnevalt. Analuusi eelduseks on, et kdik teised muutujad, eriti intressimaiir, oleksid 
jahud samaks. Samadel alustel on viidud labi test 2006. aasta kohta. 

Miiju tuhandetes eurodes 
31.12.2007 
BYR 
RUB 

31.12.2006 
BYR 
RUB 

Intressimaara risk 

Bilansipaeva seisuga olid Kontserni intressi teenivate finantsinstrumentide intressimakad jkgmised: 

Tuhandetes eurodes 
Kindla intressimaaraga instrumendid 
Finantskohustused 
Muutuva intressimaaraga instrumendid 
Finantskohustused 

Muutuva intressimaaraga instrumentide rahavoo tundlikkuse analuus 

Kasum v6i kahjum 

Mclju tuhandetes eurodes 
31.12.2007 
Muutuva intressimatiraga instrumendid 

Rahavoo tundlikkus (neto) 

31.12.2006 
Muutuva intressimatiraga instrumendid 

Rahavoo tundllkkus (neto) 

TBus 100 bp Langus 100 bp 

Kasum vBi 
kahjum 



oiglased viiiirtused 

Finantsvarade ja -kohustuste diglased vaartused ja bilansis kajastatud jahaksumused on jiirgmised: 

Tuhandetes eurodes 

Miiiigivalmis finantsvarad 
Laenud ja nduded 
Raha ja pangakontod 
Tagatisega pangalaenud 
Kapitalirendikohustused 
Tagatiseta krediidiliin 
Vdlad tarnijatele ja muud 
vdlad 
Arvelduskrediit 

Jaakmaksumus 
31.12.2007 

542 
12 069 
11 519 

-533 
-605 
-70 

6iglane vaartus 
31.12.2007 

542 
12 069 
11 519 

-533 
-605 
-70 

Jaakmaksumus 
31.12.2006 

113 
7 973 

12 812 
-744 

-1 082 
-54 1 

6iglane vaartus 
31.12.2006 

113 
7 973 

12 812 
-744 

-1 082 
-54 1 

Lisa 35. Tingimuslikud kohustused 
Tingimuslik dividendide tulumaksu kohustus 

Kontserni jaotamata kasum seisuga 3 1.12.2007 moodustas 1 1 883 000 eurot (3 1.12.2006: -63 000 eurot). 
Emaettevdtte poolt netodividendina valjamakstud summa maksustatakse alates 1. jaanuarist 2008 maksumaiiraga 
21/79 (alates 01.01.2007 kehtis maksumaar 22/78). Maksimaalne vdimallk tulumaksukohustuse summa, mis vdib 
kaasneda kogu konsolideeritud jaotamata kasumi valjamaksmisel dividendidena, on 2 495 000 eurot. Valismaal 
asuvatest tiitarettevdtetest saadud dividendid viihendavad Emaettevdtte tingimuslikku dividendide tulumaksu 
kohustust. 

Maksuhaldur vdib inspekteerida Kontserni maksuarvestust ja vigade avastamisel makata maksutrahve ja viiviseid 
kuni kuus aastat peale maksudeklaratsiooni esitamist. Juhtkonna hinnangul ei ole asjaolusid, mille tulemusena 
maksuhaldur vdiks maksutrahve maarata. 

Muud tingimuslikud kohustused 

Kontsemil lasub asukohamaade seadusandlusest tulenev kohustus parandada vdi asendada kvaliteedinduetele 
mittevastavad tooted seaduses satestatud perioodi jooksul peale kauba muumist. Lepingulisi lisagarantiisid 
Kontserni poolt ei anta. Kontsemi juhtkonna hinnangul ei ole seadusjkgse garantiikohustuse tiitmisega seotud 
kulutused olulised. 

Lisa 36. Bilansipaevajargsed siindmused 
Kontsern plaanib suurendada oma osalust manes teisese omakapitali (Tier 2) jae- ja hulgimuugi tiitarettevdttes 
otsese vdi kaudse omandamise teel. Taoliste omandamiste labiviimiseks 2008. aasta esimesel poolel on Kontsern 
eelarves eraldanud 2,2 miljonit eurot. 

Lisa 37. Finantsinformatsioon EmaettevBtte kohta 
Vastavalt Eesti raamatupidamise seadusele tuleb konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisades avaldada 
konsolideeriva uksuse (emaettevdte) eraldiseisvad konsolideerimata esmased aruanded. Emaettevdtte esmaste 
aruannete koostamisel on jiirgitud samasid arvestuspdhmdtteid, mida on rakendatud konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruande koostamisel, valja arvatud investeeringud tiitarettevdtete aktsiatesse, mis on 
kajastatud soetusmaksumuses, millest on maha arvatud vara vaartuse langusest teklunud allahmdlused. 

Ettevdtte restruktureerimine ja Emaettevdtte nime muutus on ara toodud lisas 7. 



Bilanss (konsolideerimata) 

Tuhandetes eurodes 
AKTIVA 
PBhivara 
Materiaalne p6hivara 
Immateriaalne p6hivara 
Tiitarettevetete aktsiad 
Pikaajalised fmantsinvesteeringud 
PBhivara kokku 

Kaibevara 
Varud 
Maksude ettemaksed 
N6uded ostjate vastu 
Mitmesugused n6uded ja ettemaksed 
Raha ja pangakontod 
Kaibevara kokku 
VARAD KOKKU 

PASSIVA 
Omakapital 
Aktsiakapital nimivaMses 
~ lekurss  
Kohustuslik reservkapital 
Valuutakursi muutuste reserv 
Akumuleeritud kahjum 
Omakapital kokku 

Pikaajalised kohustused 
Pikaajalised v6lakohustused 
Pikaajalised eraldised 
Pikaajalised kohustused kokku 

Luhiajalised kohustused 
VBlakohustused 
V6lad tarnijatele 
Maksuv6lad 
Muud liihiajalised kohustused 
Lihajalised eraldised 
Viitv6lad 
Luhiajalised kohustused kokku 
Kohustused kokku 
PASSIVA KOKKU 



Kasumiaruanne (konsolideerimata) 
Tuhandetes eurodes 

Litulud 
Miiiigitulu 
Miiiidud toodangu kulu 
Brutokasum 

Muud kitulud 
Turustuskulud 
~ldhalduskulud 
Muud arikulud 
kikasum 

Finantstulud 
Finantskulud 
Finantstulud ja -kulud kokku 

Puhaskasum/ kahjum 



Rahavoogude aruanne (konsolideerimata) 
Tuhandetes eurodes 

Rahavood aritegevusest 
Puhaskasuml -kahjum 
Korrigeerirnised: 

Pdhivara kulum ja vairtuse langus 
Mitterahalised tehingud ettevdtete iihinemisel 1 

iihenduse lagunemisel 
Kasum p8hivara miiiigist 
Kahjum pdhivara mahakandmisest 
Finantstulud I-kulud kokku 

ktegevusega seotud nduete ja ettemaksete muutus 
Varude muutus 
ktegevusega seotud kohustuste muutus 
Makstud intressid 
Rahavood aritegevusest kokku 

Rahavood investeerimistegevusest 
Materiaalse p8hivara ja 18petamata ehituse soetus 
Irnmateriaalse pdhivara soetus 
Materiaalse pdhivara muuk 
Tiitarettevijtete soetus 
Makstud kaubamargi tasud 
Antud laenude tagasimaksed 
Saadud intressid 
Rahavood investeerimistegevusest kokku 

Rahavood finantseerimistegevusest 

Lihtaktsiate emiteerimine 

Laenude tagasimaksed 
Saadud laenud 
Kapitalirendi pdhiosa tagasimaksed 
Arvelduskrediidi jaagi muutus 
Muude v8lakohustuste tasumine 
Muude laenude tagasimaksed 
Rahavood finantseerimistegevusest kokku 
Rahavood kokku 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 
Raha ja raha ekvivalendid perioodi 16pus 



Omakapitali muutuste aruanne (konsolideerimata) 
Tuhandetes eurodes Aktsia- ~ lekurss  Valuuta- 

kapital kursi 
muutuste 

reserv 
Saldo seisuga 31.12.2005 1 244 2 620 0 
Valitseva ja olulise m6ju all 
olevate osaluste bilansiline 
maksumus 
Valitseva ja olulise m6ju all 
olevate osaluste bilansiline 
maksumus arvestatuna 
kapitaliosaluse meetodil 
Korrigeeritud konsolideerimata 
omakapital seisuga 31.12.2005 
Emiteeritud lihtaktsiad 23 008 2 685 
2006.a. puhaskasum 0 0 
Saldo seisuga 31.12.2006 24 252 5 305 
Valitseva ja olulise m6ju all 
olevate osaluste bilansiline 
maksumus 
Valitseva ja olulise m6ju all 
olevate osaluste bilansiline 
maksumus arvestatuna 
kapitaliosaluse meetodil 
Korrigeeritud konsolideerimata 
omakapital seisuga 31.12.2006 
Emiteeritud lihtaktsiad 1313 8.966 
&nenud ettev6tte jaotamata 
kasum 0 0 
Valismaiste ettev6tete m6ju 
konsolideerimisel 0 0 
2007.a. puhaskasum 0 0 
Saldo seisuga 31.12.2007 25 565 14 271 
Valitseva ja olulise m6ju all 
olevate osaluste bilansiline 
maksumus 
Valitseva ja olulise m6ju all 
olevate osaluste bilansiline 
maksumus arvestatuna 
kapitaliosaluse meetodil 
Korrigeeritud konsolideerimata 
omakapital seisuga 31.12.2007 

Reserv- 
kapital Jaotamata 

kasuml 
kahjum 

67 -3 094 
Kokku 

837 



Investeeringud tutarettevatetesse 

Kontserni konsolideeritud raamatupidamises kajastatud tiitarettevdtete soetusmaksumus ja muud andmed: 
Tuhandetes eurodes 2007 
PTA Grupp AS 13 529 
AS Silvano Fashion Group 0 
SP ZAO Milavitsa 8 051 
AS Lauma Lingerie 1 447 
ZAO Linret 89 
Splendo Polska Sp. z o. o. 224 
UAB Linret LT 929 
UAB PTA Prekyba 0 
SIA Vision 0 
AS Klementi 0 
Klementi Trading Oy 0 
000 PTA Ukraine 0 

24 269 

HaaleBiguse 
Asukohamaa Osaluse maar osakaal PBhitegevus 

PTA Grupp AS Eesti 100% 100% Jae- ja hulgikaubandus 
SP ZAO Milavitsa Valgevene 78,35% 78,35% Hulgikaubandus, tootmine 
AS Lauma Lingerie Lati 100% 100% Jae- ja hulgikaubandus, tootmine 
ZAO Linret Venemaa 100% 100% Jaekaubandus 
Splendo Polska Sp. z o. o. Poola 90% 90% Jaekaubandus 
UAB Linret LT Leedu 100% 100% Jaekaubandus 

KoMtuv6te tutarettevatete fmantsinformatsioonist 

Tuhandetes eurodes 

2007 
PTA Grupp AS 
consolidated 
SP ZAO Milavitsa 
consolidated 
AS Lauma Lingerie 
ZAO Linret 
Splendo Polska Sp. z o. o. 
UAB Linret LT 

Varad Kohustused Omakapital Perioodi tulud Kasuml kahjum 
(peale (peale omandamist) 

omandamist) 

2006 
AS Silvano Fashion Group 16 047 160 15 887 0 -97 
SP ZAO Milavitsa 
consolidated 37 176 6 563 30 613 15 259 2 704 
AS Lauma Lingerie 6 084 3 298 2 786 3 480 710 
ZAO Linret 3 670 4 350 -680 274 -423 
Splendo Polska Sp, z o. o. 403 407 -4 8 1 -22 



Tulu EMTAK (Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator) tegevusalade kaupa 
Tuhandetes eurodes 
Kood Selgitus Emaettev6te Kontsern 

2007 2006 2007 2006 
14 13 Muude pealisrdivaste tootmine 0 1 252 1812 1 537 
14 14 Alusrdivaste tootmine 42 1 0 17 556 2 073 
4642 Raivaste ja jalatsite hulgimiiiik 3 497 3 127 61 150 16 435 
477 1 Rdivaste jaemuuk spetsialiseeritud kauplustes 2 701 3 617 17 999 6 969 
6820 Enda vdi renditud kinnisvara iiiirileandmine ja 

kaitus 0 0 63 0 
Kokku 6 619 7 996 98 580 27 014 
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