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2013. a konsolideeritud

AS Silvano Fashion Group majandusausta aruanne

Juhatuse kinnitus tegevusaruandele

Juhatus dekiareerib oma vastutust ja kinnitab oma parimas teadmises, et lehekUlgedel 4 - 14 esitatud

tegevusaruanne on AS-i Silvano Fashion Group 2013. aasta majandusaasta aruande lahutamatu osa ja kajastab

Oigesti ja oiglaselt kontserni, mule moodustavad AS Silvano Fashion Group ja tema tUtarettevOtted,

majandustegevuse suundija tulemusi fling olulisi riskeja kahtlusi.

Mtrt Meerits
Juhatuse liige
25. aprill 2014

Aleksei Kac(jko
Juhatuse liige
25. aprill 2014
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2013. a konsolideeritud

AS Silvano fashion Group majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Uldinformatsioon AS-i Silvano fashion Group kohta

AS Silvano Fashion Group (edaspidi ,,kontsem”) on rahvusvaheline naistepesu turustuskontsem, mis tegeleb

naistepesu disaini, tootmise ja turustamisega. Kontsemi tulu tuleneb Milavitsa, Alisee, Aveline, Lauma Lingerie,

Laumelle ja Hidalgo tootemarkidega kaupade muugist hulgimUugi ja frantsiisimuugi kanalite kaudu fling

jaemuugist Milavitsa ja Lauma Lingerie nimetuse all tegutsevates kontsemi omaenda jaemuugikeftides. Kontsem

tegutseb peamiselt Venemaa, Valgevene, Ukraina, muude SRU riilcide ning Balti rilkide turgudeL

Kontsemi emaettevOte on Festis asuv AS Silvano Fashion Group (edaspidi ,,emaettevOte”). AS-i Silvano Fashion

Group juriidiline aadress on Tulika 15/17, Tallinn, Eesti.

AS-i Silvano Fashion Group aktsiad on noteeritud Tallinna börsilja Varssavi börsil.

2013. aasta 31. detsembri seisuga oh kontsemis 3 165 töOtajat (31.12.2012: 3 211 tootajat).

Kontsemi kuuluvad jrgmised riuhingud:

Osalus Osalus
Asukohamaa POhitegevusala

31.12.2013 31.12.2012

Emaettevöte

AS Silvano Fashion Group Eesti ValdusettevOte

AS-i Silvano fashion Group ettevötted

SP ZAO Milavitsa Valgevene
Tootmrne ja

$2 47% 8112%
hulgikaubandus

AS Lauma Lingerie Läti
Tootmine, hulgi-

100% 100%
j aj aekaubandus

ChP Gimil Valgevene
Tootmrneja

100% 100%
hulgilcaubandus

OAO Yunona Valgevene
Toonrilneja

58 33% 58 33%
hulgikaubandus

$000 Torgovaja Kompanija “Milavitsa” Valgevene
Hulgi- ja 100% 100%

j aekaubandus

ZAO Linret Venemaa Hulgikaubandus 100% 100%

ZAO Stolichnaja Torgovaja Kompanija
Venemaa Hulgikaubandus 100% 100%

Milavitsa
000 Torgovaja Kompanija “Milavitsa” Ukraina Hulgikaubandus 100% 100%

Milavitsa-logistik 000 Valgevene Logistika 50% 100%

France Style Lingerie S.a.R.L. Prantsusmaa ValdusettevOte 100% 100%

OU Linret EST Eesti Valdusettevöte 0% 100%

SIA Linret Läti ValdusettevOte 100% 0%
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AS Silvano Fashion Group

Valikulised finantsnäitajad

31.12.2013
13,8
20,6

9,6
4,7
2,6

31.12.2012
18,3
2$,$

7,6
4,6
2,6

Mautus
-27,6%
-3 1,7%
26,4%

2,2%
0%

2013. a konsolideeritud
majandusaasta aruanne

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:
EBITDA = perioodi puhaskasum + pOhivara kulum + finantstulud ja -kulud kokku + tulumaks + kasum rahaliste

vahendite netopositsioonist
Brutorentaablus = brutokasum / muugitulu
EBITDA marginaal = EBITDA / mutigitulu
Puhasrentaablus = puhaskasum / muugitulu
Puhasrentaablus, emaettevOtte aktsionäridele kuuluv osa = emaettevOtte aktsioniiridele kuuluv puhaskasum /

muugitulu
ROA (varade tootlus) = viimase 4 kvartali emaettevötte aktsionride1e kuuluv puhaskasum / keskmine koguvara

ROE (omakapitali tootlus) = viimase 4 kvartali emaettevötte aktsionäridele kuuluv puhaskasum / keskmine

emaettevötte aktsionaridele kuuluv omakapital
EPS (puhaskasum aktsia kohta) = emaettevOtte aktsionäridele kuuluv puhaskasum / perioodi kaalutud keskmine

Ithtaktsiate an’
Hhma / kasumi suhe = aktsiahind aruandeperioodi lopus / kasum aktsia kohta, arvutuste alus — viimase 4 kvartali

emaettevötte aktsionäridele kuuluv puhaskasum
Ltthiajaliste kohustuste kattekordaja käibevara / luhiajalised kohustused

Likviidsuskordaja = (käibevara - varud) / lUhiajalised kohustused

Kontsemi 2013. aasta 12 kuu (vörrelduna 2012. aasta
finantsnäitajad on jargmised:

12 kuuga) ja 31.12.2013 (vOrrelduna 31.12.2012) valitud

12 kuud 12 kuud
Muutus

tuhandetes eurodes 2013 2012

MUUgimlu 121 680 123 519 -1,5%

EBITDA 19 346 22 130 -12,6%

Aruandeperioodi puhaskasum 11 $67 16 093 -26,3%

Emaettevötte aktsionäridele kuuluv
puhaskasum 10 946 14 151 -22,6%

Puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 0,28 0,36 -22,2%

Rahavood aritegevusest 18 654 4 907 280,1%

tuhandetes eurodes 31.12.2013 31.12.2012 Muutus

Varad kokku 76 629 75 837 1,0%

Kaibevarad kokku 55 080 55 $47 -1,4%

Emaettevötte aktsionaridele kuuluv
omakapital 52 370 51 396 1,9%

Laenukohustused 79 47 68,1%

Rahaja raha ekvivalendid 19 165 16 260 17,9%

..•. 12 kuud 12 kuud
Rentaablusanatuus, % muugitutust

2013 2012
Muutus

Brutorentaablus 35,2 34,2 3,0%

EBITDA marginaal 15,9 17,9 -11,2%

Puhasrentaablus 9,8 13,0 -25,0%

Emaettevotte aktsionäridele kuuluv
puhasrentaablus 9,0 11,5 -21,8%

Finantssuhtarvud, %
ROA
ROE
Hhmafkasumi suhe
Luhiajaliste kohustuste kattekordaja

Likviidsuskordaja
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AS Silvano Fashion Group 

Ärikeskkond 

2013. a konsolideeritud 
majandusaasta aruanne 

Silvano Fash ion Group on oma tootebrändide portfelliga tunnustatud turuliider naistepesu segmendis nii 
Venemaal, Valgevenes kui ka Ukrainas, lisaks omab kontsern tugevat positsiooni teistes, vene keele taustaga 
riikides (sh. Kasahstanis ja Moldovas) ning on ka tunnustatud tegija Balti jaeturul. 

Tervikuna oli 2013. aasta enamike rõivatööstuses tegutsevate ettevõtete jaoks keeruline. Kuna meil on suhtel iselt 
suur hulgimüügisegment, mis reageerib muutustele majandusolukorras rohkem kui jaemüügisegment, siis mõjutas 
majanduse aeglustumine meie põhiturgudel ka meie käibe kasvu. Sellest hoolimata julgustas keeruline turuolukord 
meid veelgi rohkem oma tegevust tõhustama. 

Makromajanduslikult meie põhiturgude majanduse kasv aeglustus. Näiteks kasvas 2013. aastal Venemaa SKT 
I ,4%, võrreldes 3,4% kasvuga 2012. aastal. Selle tulemusena tuleb korrigeerida ka ootusi Venemaa tarbimise 
kasvu kohta lähitulevikus. Meie suuruselt teine turg Valgevene (mida määratletakse kui arenevat majandust) 
kasvas möödunud aastal 0,9% (2012: 1,7% ja 2011: 5,5%), mis on märk majanduslanguse saabumisest. Samas 
kasvasid oluliselt reaalpalgad (aastases võrdluses rohkem kui 15%), mis võimaldas meil mõnevõrra korrigeerida 
müügihindasid, kuid samas suurendas tootmiskulusid. Ukraina kasv jäi null ilähedaseks, mis osaliselt selgi tab riigis 
valitsevat majanduslikku rahulolematust, mis omakorda tekitas poli itilist survet ja viis de facto valuuta 
devalveerimisele. Kasahstan, mille SKT kasvas peaaegu 6%, on erijuhtum, kus riik kasutas ära arenevate turgude 
valuutade nõrkuse ja devalveeris oma valuuta samaaegselt koos naabritega. 

Ostujõu osas võrdleme me kohalikke valuutasid euroga, mis nii esitlus- kui ka suurel määral arvestusvaluuta 
(milles onnomineeritud enamik meie kuludest). Selles osas muutusid enim Vene rubla (20 J 3. aastal nõrgenes J 2% 
võrreldes euroga), Valgevene rubla (-J 5% võrreldes euroga), Ukraina grivna (euroga võrreldes -7%) ja Kasahhi 
tenge (-7%). Nende muutuste tulemuseks oli meie toodete kaliinemine lõpptarbijate jaoks. 

Põh itegevuse osas võib öelda, et kui 20 J 3. aasta esimene pool ol i mõõdukalt positiivne/optimistlik, s i is te ine 
poolaasta oli suhteliselt nõrgem. Selle tulemusena vähenes meie käive Venemaal, Valgevenes ja Balti riikides, 
kuid kasvas näiteks Ukrainas ja teistel turgudel. 2013. aastal moodustas müügitulu 12 1 680 tuhat eurot, mis on 
I ,5% vähem kui 2012. aastal. Tegevuse efektiivsuse osas suutsime marginaale mõnevõrra parandada 
brutorentaablus moodustas 20 13. aastal 35,2% (20 12: 34,2%). Sellest hoolimata ei õnnestunud meil puhaskasumit 
kasvatada, põhiliselt seoses konservatiivsemate eraldiste moodustamisega ja ühekordsete sündmustega. 20 J 3. 
aasta kokkuvõttes oli emaettevõtte aktsionäride puhaskasum J 0 946 tuhat eurot ehk 0,28 eurot aktsia kohta (20 J 2: 
0,36 eurot aktsia kohta). 

Samas kui hulgimüük on meie jaoks endiselt olu line, teeb rõõmu, et 20 J 3. aastal avasime rohkem kauplusi kui 
varasemalt 20 13. aastal oli avamiste n etoarv 95 kauplust (hõlmab uute kaupluste avam ist ja kaupluste sulgemist 
seoses kolimisega) võrreldes 20 12. aasta lõpuga. See arv ületab ni i 20 12. kui ka 20 1 I. aasta avam iste netoarvu 
(vastavalt 85 ja 85 kauplust). Selle tulemusena oli kontsernil kokku 679 oma- ja frantsiisikauplust. Koos Milavitsa 
ja Lauma Lingerie brändi all tegutsevate kauplustega katab meie frants iisipartnerite müügigeograafia nüüd rohkem 
kui 20 riiki. 
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2013. a konsolideeritud

AS Silvano Fashion Group majandusaasta aruanne

Arengusuunad 2014. aastaks

2014. aasta algus oil keeniline, mida oil naha arenevate turgude peaaegu kOilcides majandussektorites. Arvestades

valuutakursside seniseid järske kOikumisi me leiame, et turgudel algab pöordumatult periood, kus vähem

efektiivsed ja korgema voorkapitali osaiusega aritegevused el suuda enam olia edukad.

Eeldame, et tarbijad muutuvad oma kulutusotsustes ettevaatiilcumaks ja ratsionaalsemaks fling on Uha rohkem

huvitatud eripakkumistest. See ei tahenda tarbimise drastiliselt vähenemist, vaid ostjad iffitsalt otsivad Uha

soodsamaid pakkumisi. Oimeks on ASii Slivano Fashion Group tugev positsioon tänu väga heaie tootevaiilcule,

mOistlikule hinnapoiiitilcaie, keskendumiseie naistepesu funktsionaaisele segmendiie ja hinnatundlikuie ostjale

suunatud toodete olemasoluie. Lisaks sellele tegutseb ettevOte jima vOlata, mis on tarbekaupade sektori kahanevate

krediteerimismahtude juures suur eelis. Luhidait, me tuieme keerulises majandusoiukorras toime ja teenime oma

aktsionrideie tulu.

Muuhulgas keskendub Silvano Fashion Group ja.rgmistele valdkondadele:

- tootmisettevötted keskenduvad edaspidi ainuit pesutoodete disainile, kvaliteedile, tootmisele ja

tootmiskulude kontroiiimisele;
- meie muugistruktuurid (Venemaal, Ukrainas, Valgevenes) keskenduvad oma mUugivôrgustike

arendamisele ja frantsiisipartnerite toetamisele; ka kontsem ise kaaiub esinduste vOrgustiku lalendamist;

- jaemuUgiettevOtted (Lätis, Valgevenes) jatkavad meie Milavitsa ja Lauma Lingerie jaemuugivOrkude

arendamist;
- kontsem seab eesmargiks pakicuda klientidele logistilcateenuste tsentraliseerimise kaudu efektiivset ja

kiiresti reageerivat jaotus- j a iogistikateenust.

Tootevaliku osas eeldame, et 2014. aastal domineerivad tooteportfellis odavamad tooted. SeetOttu oleme seadnud

eesmärgilcs olla väga okonoomsed ja jaigime hoolilcalt kOilci meie aritegevuses esinevaid kuiutusi. Oma

muugigeograafia osas oieme seadnud eesmärgilcs mgevdada mele positsiooni mOnedel tuievilcu kasvuturgudei, mis

peaksid tagama kasvu 2015. aastalja huljemgi.

Kaupluste avamises osas on meie eesmargilcs muuta mele partnerite tähelepanu kvantiteediit kvaliteediie, mis

peaks lOppkokkuvOttes töstma nende aritegevuse kasumiildcust ning vähendama ebaonnesmmise riske. Toetame

uute kaupiuste avamist, sest see vOimaidab meie frantsiisipartneritel paremini kontroliida oma müugituiu.

Hulgimuugi osas on meie konkurentideks mitte ainult kaubamargiga tootjad, vaid ka private label tootjad Aasiast.

Samas on mele tooteportfelli kaubamargivaartus praeguses keerulises turuolukorras pilsavait tugev, et edukalt

konkureerida madaiama taseme hinnasegmendis.

Majandustulemused

Kontsemi 2013. aasta 12 kuu käive moodustas 121 680 tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama perloodiga

vOrreides 1,5%. Hulgimuugi kogukaive kahanes 2,5% jajaemuugi kaive kasvas 2,7%.

Kontsemi brutorentaablus 2013. aastai paranes, moodustades 35,23%, eehnise aasta sama perioodi vastav näitaj a

oh 34,2%. 2013. aasta konsolideeritud ärikasum ulatus 16 843 tuhande euroni, vörreldes 2012. aasta

konsolideeritud rilcasumiga summas 19 522 tuhat eurot. Peamiseks ianguse pOhjuseks olid kOrgemad müugi- ja

jaotuskuiud. Konsolideeritud rilcasumi rentaabius oil 13,8% (2012: i5,8%).

EmaettevOtte aktsionäride osa 2013. aasta konsolideeritud puhaskasumist ulatus 10 946 tuhande euroni, 2012.

aasta vastav näitaja oil 14 151 tuhat eurot; emaettevOtte aktsionride osa puhasrentaablusest oil 9,0% (2012. aasta:

11,5%).

Finantsseisund

31. detsember 2013 seisuga ulatus konsolideeritud varade maht 76 629 tuhande euroni, seega vOrreldes 31.

detsember 2012 seisuga moodustas kasv 1,0%.

VOrreldes 31. detsembriga 2012 kahanesid nouded ostjate vastu 3 900 tuhande euro vOrra ja moodustasid 2013.

aasta 31. detsembri seisuga 10 846 tuhat eurot. Varude saldo kasvas 275 tuhande euro vOrra moodustades 2013,

aasta 3 1. detsembri seisuga 24 873 tuhat eurot. Ostj ate tasumata arvete ja varude saido kasv vastas ärivaidkonna

hooajatrendiie.

Emaettevötte aktsionäride osa omakapitalis suurenes 974 tuhande euro vörra, ulatudes 2013. aasta 31. detsembri

seisuga 52 370 tuhande euroni.
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AS Silvano Fashion Group 
2013. a konsolideeritud 

majandusaasta aruanne 

Lühiajalised kohustused vähenesid 20 13. aastal 405 tuhande euro võrra. Lühi- ja pikaajalised laenukohustused 
suurenesid 32 tuhande euro võrra, võrreldes 20 13. aasta 3 1. detsembri seisuga, 79 tuhande euroni. 

Müügi struktuur 

Käive turgude lõikes 

12 kuud 12 kuud 
2013 2012 Muutus 2013 20 12 

tuhandetes eurodes % käibest % käibest 
Venemaa 7 1 326 75 138 -3 812 58,6% 60,8% 
Valgevene 30 794 3 1 494 -700 25,3% 25,5% 
Ukraina 8 5 14 6 357 2 157 7,0% 5, 1% 
Balti riigid 2 733 3 172 -439 2,2% 2,6% 
Muud turud 8 3 13 7 358 955 6,8% 6,0% 
Kokku 121 680 123 519 -1 839 100,0% 100,0% 

Enamus 201 3. aasta naistepesu müügist teenitud tulust saadi Venemaa turult, s.o. 7 1 326 tuhat eurot, mis 
moodustas 58,6% 2013. aasta naistepesu müügi kogukäibest Naistepesu müügimahu suuruselt teine pii rkond oli 
Valgevene, kus käive ulatus 30 794 tuhande euroni, mis moodustas 25,3% naistepesu müügi käibest (sh nii jae
kui ka hulgimüük); 2012. aasta vastav näitaja oli 31 494 tuhat eurot. Muude turgude kogumüügist (8 313 tuhat 
eurot) peamise osa moodustas müük Kasahstani ja Moldovasse. 

Müük ärisegmentide lõikes 

12 kuud 12 kuud 
2013 2012 Muutus 2013 2012 

tuhandetes eurodes % käibest % käibest 
Hulgimüük lOO 259 102 862 -2 603 82,4% 83,3% 
Jaemüük 20 707 20 167 540 17,0% 16,3% 
Muud tegevusvaldkonnad 7 14 490 224 0,6% 0,4% 
Kokku 121 680 123 519 -1 839 100,0% 100,0% 

20 13. aasta hulgimUUgi tulu ulatus I OO 259 tuhande euron i, mis moodustas 82,4% kontsern i kogu müügitulust 
(20 12. aasta: 83,3%). Peamised hulgimüügipi irkonnad olid Venemaa, Ukraina, Valgevene, Kasahstan, Moldova ja 
Balti riigid. 

Kontsern i 20 13. aasta naistepesu jaemüügikäive moodustas kokku 20 707 tuhat eurot, seega võrreldes eelm ise 
aastaga oli tõus 2,7%. Ühikutes mõõdetud käive kasvas 201 3. aasta kokku ligikaudu 6,3% eelmise aasta sama 
perioodiga võrreldes. 

3 1. detsembri 2013 seisuga tegutses Milavitsa ja Lauma Lingerie kaubamärkide all kokku 679 kauplust. Kontsern i 
omand is olevad jaemüügiketid tegutsesid Valgevenes ja Lätis. 2013. aasta lõpu seisuga opereeris kontsern 62 oma 
kauplusega kogupindalaga 5 298 ruutmeetrit. 20 13. aasta 3 1. detsembri seisuga tegutses Milavitsa tootemargi all 
581 kauplust, mida haldasid Milavitsa äripartnerid Venemaal, Ukrainas, Moldovas, Kasahstan is, Usbekistanis, 
Kõrgõzstanis, Lätis, Aserbaidzaanis, Armeenias, Saksamaal, Lõuna-Aafrikas, Leedus, Eestis, Gruusias, Araabia 
Ühendemiraatides, Iraanis, Sloveenias, Belgias ja Itaalias. Lisaks sellele tegutses 201 3. aasta 3 1. detsembri seisuga 
ka 36 Laum a Lingerie kauplust, mida haldasid Lauma Lingerie äripartnerid Lätis, Eestis, Leedus,Valgevenes, 
Venemaal, Kasahstanis, Ukrainas, Moldovas, Armeenias, Aserbaidzaanis, Usbekistanis, Kirgiisias, 
Turkmenistanis, Saksamaal, Sloveenias, Belgias, Iraanis, Araabia Ühendemiraatides ja Albaan ias. 

Investeeringud 

Kontserni investeeringud materiaalsesse põhivarasse 2013 . aastal ulatusid 3 664 tuhande euroni. Ülejäänud 
investeeringud tehti logistiliste võimsuste suurendamiseks ning tootmise efektiivsuse säilitamiseks tu levastes 
perioodides. 

Personal 

201 3. aasta 3 1. detsembri seisuga oli kontsern il 3 165 töötajat, neist 496 töötas jaemUUgi segmendis. Ülejäänud 
töötajad tegutsesid tootmise, hulgimUUgi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 
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2013. aasta palgakulu koos maksudega oil 24 923 tuhat eurot. Kontsemi juhtkoima vOtmeisikute toötasud,
seathulgas tiltarettevOtete juhtide tdotasud, moodustasid kokku 647 tuhat eurot.

Juhtorganite poolt 2013. aasta joobul langetatud otsused

28. juunil 2013 toimus AS-i Silvano Fashion Group aktsionäride jarjekordne korraline üldkoosolek. Koosolek
vOttis vastu jargmised otsused:

• Koosolek kinnitas 2012. a majandusaasta aruande.
• Koosolek otsustas kanda jaotada aktsionäridele dividende 0,10 eurot uhe aktsia kobta (oigustatud

aktsioniiride nimekiri fikseeriti 12.07.2013, valjamakse teostati 15.07.2013).
• Koosolek otsustas vähendada ettevöfte aktsiakapitaii aktsiate nominaaii vähendamise teei 0,10 euro vörra

alctsia kohta väljamaksetena aktsionäridele (Oigustatud aktsionride nimekfri filcseeriti 12.07.2013, väijamakse
teostati 10.10.20 13) nlng muuta seonduvait ettevötte pOhilcfrja.

• Koosolek otsustas kinnitada aktsiate tagasiostuprogrammi jargnevas: programm kestab kuni 30.06.2014;
maksimaalne tagasiostetavate aktsiate kogus on 400 000; maksimaaine tagasiostuhind ei tohi Uletada 2,50
eurot aktsia kohta.

• Koosoiek otsustas seoses tahtaja saabumisega tagasi kutsuda nOukogu iiikme Pavel Daneilco fling nimetas

uueks noukogu liikmeks Mart Mutso.
• Koosoiek otsustas 2013. majandusaastaks taas mäarata kontsemi audlitoriks AS-i PricewaterhouseCoopers.

Juunikuus asutas Silvano Fashion Group 100% osaiusega ifitarettevOtte Utis (SIA Linret), mule eesmargilcs on

vaidustegevus. 2013. aasta detsembris vOorandas Kontsem 100% osaluse osauhingus Liiwet EST (Eesti).

AS-i Silvano Fashion Group aktsiad

Seisuga 31. detsember 2013 oh AS-i Silvano Fashion Group registreeritud aktsiakapital 11 $20 tuhat eurot, mis

jagunes 39 400 000 aktsiaks nimiväartusega 0,30 eurot aktsia. Aktsiaraamat on elektrooniline ja seda hoitakse
Eesti Vaartpaberilceskuses. EttevOte on noteeritud Tallinna börsi pOhinimekirjas (alates 21.11.2006) ja Varssavi

borsil (alates 23 .07.2007).

Informatsioon SFG aktsiate kohta

Aktsia näitajad 2009 2010 2011 2012 2013

Aktsiate arv aasta löpu seisuga 40 000 000 39 607 000 39 500 000 39 400 000 39 400 000
Kaalutud keskmine aktsiate arv 39 607 000 39 598 000 39 423 964 39 481 086 39 357 000
Aktsia hind aasta lOpu seisuga, eurodes 0,78 2,73 3,05 2,74 2,67
Puhaskasum aktsia kohta, eurodes -0,06 0,31 0,55 0,36 0,28
Dividend aktsia kohta, eurodes 0,05 0,05 0,25* 0,1** Puudub
Dividend puhaskasumi kohta Puudub 0,16 0,45 0,28 Puudub
Hinna/kasumi suhe Puudub 8,81 5,55 7,61 9,61

* Lisaks dividendile 0,25 eurot aktsia kohta, mis kuulutati valja 2011. aasta eest, maksis ettevOte ka miflerahalisi dividende (kapitali

vahendamise kaudu) 0,14 eurot aktsia kohta (kuulutati valja 1703.11) ja 0,10 eurot aktsia kohta (kuulutati valja 30.06.11)
** Lisaks dividendile 0,1 eurot aktsia kohta, mis kuulutati valja 2012. aasta cest, maksis ettevOte ka mitterahalisi dividende (kapitali

vahendamise kaudu summas 0,1 eurot aktsia kohta).

Aktsiate hind ja kauplemine

2013. aastai langes SFG aktsia hind 2,6% fling kontsemi turuväärtus vhhenes 2,76 miljoni euro vörra.

Aktsia kauplemisajalugu Tallinna 2009 2010 2011 2012 2013
Borsil
KOrgeimhind,eurodes 0,85 3,19 3,55 3,65 2,95
Madalalin hind, eurodes 0,20 0,78 2,55 2,36 2,47
Sulgemishind, eurodes 0,78 2,73 3,05 2,74 2,67
Kaubeldudaktsiatearv 6414 182 9286 160 11766505 9792762 11800143
Käive, miljonites eurodes 2,85 17,93 36,84 30,35 30,88
Turuvaärtus, miijonites eurodes 3 1,20 108,13 120,67 107,96 105,2

Aktsiahjnna muutus eurodes aastatel 2011-2013 vOrreldes Tallinna Börsi OMX Tallinn (TALSE)
vOrdlusindeksiga
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Yr-
I

-

Aktsia kauplemisajalugu Varssavi

Börsil

KOrgeim hind, Poola ziottides
Madalaim hind, Poola ziottides
Sulgemishind, Poola ziottides
Kaubeldud aktsiate arv
Käive, miljonites Poola ziottides

2010 2011

12,48 16,48
3,65 9,4

10,75 13,85
6430640 6959987

98,7 87,5

Aktsiahinna muntus Poola ziottides aastatel 2011-2013 vOrreldes Varssavi Börsi WIG-20 vordlusindeksiga
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Seisuga 31.12.2013 oil AS-il Silvano Fashion Group 1 759 aktsionäri (wdl 31.12.2012 - 2 119 aktsionäri).
EttevOtte aktsionäride nimekfrjaga on vOimalik tutvuda Eesti Vaartpaberilceskuse kodulehel (www.e-register.ee).
Aktsiate j agunemine 31. detsembri seisuga:
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Kokku 1759 100.0% 39400000 2119 100.0% 39400000
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U}.HCREDIT BANK AUSTRIA AG 2,57% 3,43%

J.P.Morgan Chase Bank 2,12% 0,28%
Nordea Bank Finland Plc. Clients 1,72% 1,31%
BP2S PARIS/CLIENT ASSETS 1,65% 3,93%
FIREBIRD REPUBLICS FUTh.TD LTD 1,57% 1,33%
Leedu Vaartpaberite Keskdepositoorium 1,53% 1,63%
BP2S LUXEMBOURG /ABERDEEN GLOBAL 1,53% 1,79%

Firebird New Russia Fund 1,30% 0,89%
Firebird Avrora Fund 1,23% 0,09%
State Street Bank And Trust Omnibus Account 1,23% 0,65%
Firebird Fund L.P. 1,14% 0%

Kuna haaleOiguste jagunemine ei pea tingimata langema kokku haaleOiguste seaduslilcu kuuluvusega, ei pruugi
ettevOtte aktsionaride registrisse olla kantud köilc isikud, kellele kuulub tile 5% aktsiatega esindatud haaleOigusest.
31. detsember 2013 seisuga olid SFG-le teadaolevad peamised investorid:

- Stephan Batkin, $ 000 000 alctsiat (20,30% kOilcidest haaleOigustest);
- Marl Tool, 7 800 000 aktsiat (19,80% kOikidest haaleOigustest);
- Eastern Star Consulting (Firebird funds) poolt hallatavad fondid, 2 067 564 aktsiat (5,25% koilddest

haaleöigustest);
- Franklin Resources Inc. (Templeton Asset Management ) poolt hallatavad fondid, 1 865 431 aktsiat (5,02%

kOilcidest haaleoigustest).

Juhatuse ja noukogu liikmetele kuuluvad aktsiad

NOukogu Aktsiate arv seisuga 3 1.12.2013
Stephan Balkin 8 000 000

Dividendid

AS-il Silvano Fashion Group el ole kohustust maksta oma aktsionaridele dividende. Juhatuse ja noukogu
ettepanekud kasumi jaotamise kohta lähtuvad eftevOtte fmantsflilemustest, kapitaliseerituse nöuetest,
investeerimisvajadustest ja strateegilistest kaalutlustest.
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Hea uhingujuhtimise tava aruanne

Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group aktsiad on noteeritud Nasdaq OIvD( Talliima Borsil ja Varssavi Borsil.
EttevOtte suhtes kohaldatakse kaht hea uhingujubtimise tava reeglistildcu: (1) NASDAQ OMX Tallinna Börsi ja
Eesti fmantsinspektsiooni poolt vastuvOetud Hea Uhingujuhtimise lava (edaspidi HUT); (ii) Varssavi Börsil
Noteeritud EttevOtete Hea lava Reeglistik.

Vastavalt HUT-lie kfrjeidab ettevOte oma juhtimistavasid hea Uhhigujuhtimise tava aruandes ning kinnitab, kas ta
jrgib HUT-i vOl mitte. Kui ettevOte ei jargi HUT-i, esitab ta aruandes mittejärgmise pOhjused. Varssavi BOrsil
Noteeritud EttevOtete Hea Tava Reeglistik sisaldab samasugust nOuet, mida samuti kohaidatakse ettevOtte sulites,
kuna ettevöte on noteeritud Varssavi Bcirsii.

I KokkuvOte

EttevOtte juhatuse iiikmed ja nOukogu kinnitavad oma parimas teadmises, et aruandeaastai olid ettevOtte
juhtimistavad olulises osas vastavuses HUT-iga. Kui juhatuse ja’vOi noukogu arvates ettevötte juhtimistavad 2013.
aastal erinesid mOnest HUT-i saffest, on erinevused ja nende pOhjused esitatud kaesoievas aruandes.

II Aktsionäride uldkoosolek

EttevOtte kOrgeim juhtiv organ on aktsionäride uidkoosoiek. Uldkoosoieku pädevus, koosoleku kokkukutsumise ja
otsuse vastuvOtmise kord on satestatud ettevOtte pohildrjas.

Aruandeaastai toimus uks aktsionäride utdkoosolek, mis toimus 28.06.2013. Alijargnevalt on toodud oluline teave
uldkoosoleku kohta.

Aktsion.ride korraline Uldkoosoiek toimus 28.06.20 13 Tallinnas. Korralise uldkoosoieku paevakorras oil 7 punkti:
(1) 2012. aasta majandusaasta aruande kinnitamine; (ii) kasumi jaotamine; (iii) audiitori nimetamine; (iv)
aktsiakapitaii vahendamine; (v) aktsiaseitsi pOhikirja muutmine; (vi) tagasiastunud nOukogu iiikme asemele uue
nOukogust liikme valimine; (vii) aktsiate tagasiostuprogramm. Uidkoosoiek vOltis vastu otsused koigis
Uialnimetatud paevakorrapunictides.

Koosolekul osales juhatuse iiikmena hr. Meerits, nOukogu liilcmetena hr. Susi ja hr. Magi ning notar.

Uldkoosoieku kokkukutsumise teade avaldati 07.06.20 13 Eesti Paevaiehes, NASDAQ OMX Tailinna BOrsi
koduiehel, Varssavi BOrsi koduiehei ja ettevOtte koduiehel. Teade avaldati eesti ja inglise keeies.

Uldkoosoieku otsused avaidati Tailinna BOrsi koduiehel, Varssavi BOrsi koduiehel ja ettevötte koduiehei.

III Juhatus

Seisuga 31.12.2013 oil juhatuses kaks iliget: Miirt Meerits ja Aieksei KadOrko.

Ametisse asmmisei sOimis iga juhatuse liige ettevOtte vOl kontserni kuuluva ettevOttega ametilepingu, kus on
satestatud tema ametittlesanded. Need lepingud tapsustavad jubatuse iiilcmete Oigused, kohustused ja vastutuse
ning sätestab pOhitasu maksmise korra. Tasu suuruse kokkuleppimisei vOeti arvesse konkreetsele juhatuse liilcmeie
usaldatud tOOUlesandeid ja tegevust, ettevOtte ritegevuse hetkeseisu ja mlevilcusuundi.

EttevOte ei jrgi HUT-i punktis 2.2.7 sätestatud nOuet, mule kohaseit peab ettevOtte koduiehekUijei ja kaesoievas
aruandes avalikustama iga juhatuse iiikme tasu suuruse, boonuste sUsteemi ning teised maksed ja hüvitised
EttevOte on seisukohal, et seesugune availkustamine vOib kahjustada juhatuse liikmete ja ka ettevOtte Oigusi
Juhtivate organite lilkinetele makstavate kogusummade jaotus on toodud ettevötte aastaaruandes.

Juhatuse liilcmed on ettevOtet teavitanud oma osalemisest teistes äriüksustes, mis ei ole ettevOtte li&med vOi nende
äriuksuste juhtivates organites. Okski juhatuse lilge ei ole ettevOttega otseseit konkureeriv. Juhattise iiilcmete ja
ettevOtte vahel ei ole huvide konflilcti, juhatuse iiikmetei ei ole erthuve fling juhatuse iiikmete osalemine juhtivates
organites ci iahe vastuollu konkurentsikeeluga. Lisaks sellele on iga juhatuse Iiige oma lepingus kohustunud
hoiduma mistahes uleastumisest konlujrentsikeelust.

Lisaks satestavad effevOtte sisekorraeeskfrjad, et ilkski juhatuse iiige ega Ukski toOtaja ei nOua oma isilciilces
huvides koimandatelt isikuteli ega vOta kolinandatelt isikutelt vastu raha ega muid soodustusi seoses oma tooga
ega osuta koimandateie isilcutele ebaseadusiikke vOl ebamOistlikke teenuseid.

IV Noukogu

NOukogu ulesanne on pianeerida ettevOtte tegevust, korraldada äritegevust ja teostada järeivalvet juhatuse
tegevuse tile. EttevOtte nOukogu liilcmed vaiib aktsionäride uldkoosoiek.
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EttevOtte noukokku kuulub vhs liiget: Toomas Tool (noukogu esimees), Stephan Bailcin, Mart Mutso, Risto Magi
ja Ants Susi.

Nöukogu praegune koosseis on avaldatud ettevOtte kodulehel.

KooskOlas HUT-i punkti 3.2.2. I lOiguga olid enam kui pooled ettevötte nOukogu liilcmetest sOltumatud. EttevOte
jrgib HUT-i punktis 3.2.2 satestatud nöuet, mille kohaselt peavad vhemalt pooled ettevOtte nOukogu liikmetest
olema sOltumatud liikmed.

NOukogu liikmed valivad j a nimetavad nOukogu esimehe. 15. novembrist 2012 on nOukogu esimees Toomas Tool.

NOukogu liilcmete tasustamine kinnitati aktsionaride uldkoosoleku otsusega 30.06.2012. Selle kohaselt on
nOukogu llilcmete bnitotasu 1 000 eurot kuus ja noukogu esimehe bnitotasu 2 500 eurot kuus. Noukogust
lahkuvatele liikmetele lahkumistasu ei maksta.

Emaettevötte juhatus ei ole teadlik huvide konfliktidest noukogu liilcmete ja kontserni vahel.

Aruandeaastal toimus kokku 4 noukogu koosolekut. Iga ettevOtte nOukogu liige osales enam kui pooltel tema
ametisoleku ajal toimunud nOukogu koosolekutest.

V Juhatuse ja noukogu koostöö

Juhatus ja noukogu teevad tihedat koostood. Juhatus ja nOukogu peavad flhiskoosolekuid ettevOtte strateegiaalaste
kusimuste arutamisel ning pooled vahetavad pidevalt ettevötte strateegilist arengut käsitlevat teavet. Sellistel
koosolekutel teavitab juhams nOukogu mistahes korvalekalletest ettevOtte plaanidest ja sihtidest ning
kOrvalekallete pOhjustest. Nöukogu esimees ja juhatus kohtuvad omavahel, kui tekib vajadus teabe vahetamiseks.
Teabe vahetamisel rakendatakse ettevOtte siseselt kehtestatud siseteabe hoidmist ja avalikustamist kasitlevaid
reegleid, samuti reegleid, mis käsitlevad ettevötte aktsiatega tehtud tehinguid puudutava teabe hoidmist j a
avalikustamist.

VI Teabe avalikustamine

Alates ettevötte aktsiate noteerimisest NASDAQ OMX Tallinna Börsil ja Varssavi BOrsil on ettevOte jarginud
aktsionäride v&dse kohtlemise tagamiseks sätestatud teabe avalikustamist käitlevaid borsinOudeid.

EttevOtte kodulehe aadress on www.silvanofashion.com ja aktsionäridele mOeldud infonnatsioon on hölpsasti
leitav aadressil http ://www.silvanofashion.comlinvestors.html. Kodulehel on avaldatud uldkoosolekuga seotud
materjalid, sh koosoleku kokkukutsumise teated, koosolekute paevakorrad, aastamanded, mformatshoon nOukogu
liilcmekandidaatide ja audhitorite ning muude materjalide kohta, mis on seotud avaldatud paevakordadega. Samas
on avaldatud ka aastataruanded, noukogu liilcmekandhdaate ja ettevOtte audiitoreid kãsitlev teave ning muud
koosolekute paevakorrapunkte puudutavad materjalid. Materjalid on avaldatud inglise ja eesth keeles.

Ettevöte on oma kodulehel avalikustanud köilc faktid j a hinnangud ettevOtte kohta, mis on avalilcustatud
finantsanalUutilcutele vOi muudele isikutele. Lisaks sellele on ettevOtte kodulehel avaldatud ka analuutilcutele
tehtud esitlused fling ettevOtte Uldised strateegiasuunad.

Ettevöte avaldab kOik oma teadaanded eesti ja inglise keeles ettevOtte kodulehel ja Tallinna Börsh kodulehel ning
inglise keeles Varssavi BOrsi kodulehel.

VII Finantsaruandlus ja auditeerimine

Konsolideeritud aastaaruanne on koostatud kooskOlas rahvusvaheliste fmantsaruandluse standarditega (IFRS),
nagu need on vastu voetud Euroopa Liidu poolt. Audiitor (AS PricewaterhouseCoopers) auditeerib kaesolevat
kontsemi konsolideeritud aastaaruannet teist aastat.

EttevOte ei avalikusta audiitorile makstava tasu suurust, kuivOrd ettevOtte arvates ei mOjuta tasu suuruse
avaldamata jätmine audiitori poolt väljastatava järeldusotsuse usaldusvaärsust.

Ettevötte sotsiaalne vastutus

AS Silvano fashion Group on teadlik oma erilisest vastutusest uhiskonna ja keskkonna ees. Seega keskendub meie
ettevötte strateegia ja aritegevus lisaks majanduslilcule kasvule ka kesklconnahoiuga seotud ja sotsiaalsetele
väärtustele. Kontsemi jaoks toob see vastutus kaasa mitmeid eftevOtmisi, mis on suunatud Wotajate tervise ja
erialase arengu edendamisele ning kesklconna ja ökosUsteemi kaitsmisele.
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Maj andusvastutus

Et ettevöte oleks pusivalt edukas, teeb AS Silvano Fashion Group pidevalt koostood oma tootaj ate ja
aripartneritega. Pilcemas perspektiivis keskendub meie aristrateegia tootemargi väiirtuse tOstmisele, samas ei
unusta me ka tarbija- ja kapitaliturgude noudmisi lUhemas perspektiivis.

Keskkonna-alane vastutus

AS Silvano Fashion Group tunnistab oma vastutust keskkonna säilitamise eest tulevastele polvedele, pUUdleb selle
poole, et elujarg paraneks nh ettevötte töotajail kui ka inimestel, kes elavad piirkondades, kus ettevOte tegutseb, ja
täiustab üha oma toodete kvaliteeti pidades seejuures kinni jirgmistest pOhimotetest:

1. Jargida kohalikest ja rahvusvahelistest seadustest tulenevaid keskkonnakaitse nOudeid.

2. Toota kaupu vOimalilcult keskkonnahoidlikult, tarbida materj all- ja energiaressursse s.äst1iku1t.

3. Vahendada jäätmeid ja kahjulikku mOju keskkonnale, parandades olemasolevaid ja kasutusele uusi
ressursisäästlikke, vähe jäatmeid tootvaid vOi jaätmevabu tehnoloogiaid.

4. Pidevalt tOsta töötajate keskkonna- ja okoloogiaalast teadlilckust.

5. Parandada ettevOtte keskkonnamojude juhtimise süsteemi seda pidevalt täiendades ja hinnates juhtimise
tulemuslilcust.

6. Korraparaselt teavitada uldsust ja partnereid meetmetest, mida juhtkond ja töotajad on rakendanud
keskiconna kaitsmiseks ja tootmisprotsessi keskkonnahoidlikkuse tOhustamiseks.

Sotsiaalne vastutus

AS Silvano Fashion Group ttmnistab oma vastutust nii oma tootajate kui ka ripartnerite elu ja tervise eest, ptirgib
tootingimuste parandamise ja tookeskkomia turvalisuse poole pidades seejuures kinni jargmistest pOhimOtetest:

1. Jargida kohalikest ja rahuvahelistest seadustest tulenevaid tooOiguskaitse nOudeid.

2. Tagada oma toötajahle turvalised tootingimused: korraparasek uurida ja analuusida tookeskkonnaga
seotud riske, eraldada vajalilcud summad ja teha kOilc selleks, et vähendada ohtlllce vOl kahjulhke tegurite
mOju tOokohal.

3. Pidevalt parandada tootingimush fling tagada tervise edendamise prograrnm.

4. Hoolitseda tOotaj ate tervise eest, ennetades tOoga seotud haigusi ja osutades meditsiinilist tuge tervise
edendamise progranuni raames.

5. Ohutute tootingimuste ja kOrge tOoviljakuse tagamiseks kasutada nUudisaegset vamstust ja uusi
tehnoloogiaid.

6. Kutsekoolitusse ja taiendOppesse investeerides tagada tOOtaj ate rahulolu, motivatsioon ja puhendumus.

7. Viha kOigis tegevusvaldkondades labi tavaparaseid tulemuskontrolle, et välja selgitada ja edendada iga
tOötaja arengu-ja karjaarivöimalused.

Lisaks sellele on AS Silvano Fashion Group ja tema suurim tütarfinna SP ZAO Milavitsa teadlilcud sellest, et nad

on Valgevenes teatud mäaral vastutavad piirkonna uldhse arengu ja kogukonna heaolu eest, mis on suunatud

pOhilisek lastele, noortele ja sportlastele ning toetab nende haridusteed, vaba aja veetmise vOimalusi ja

sporditegemist.

Kvaliteedij uhtimine

KOrgetasemeline an- ja juhtimismudel on ifics AS-i Silvano Fashion Group väärmsi. Meie eesmärk on arendada
arhprotsesse, -praktilcaid ja —süsteeme, lahmdes pideva täiustamise pOhimotetest ning pidades silmas klientide
vajadusi ja ootusi. Kvalhteedi edendamine on pidev protsess, kus igal tOOtajal on oma keslcue roll. Kontsem peab
eriti oluliseks tOod kliendh tagasisidega, et vajalik teave jOuaks vOimalilcult kifresti asjaomase tOOtajani ning
probleemide lahendamiseks ja ennetamiseks vOetaks tarvitusele tOhusad meetmed.
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2013. a konsolideeritud
AS Silvano Fashion Group majandusaasta aruanne

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes Lisa 31.12.2013 31.12.2012

VARAD
Kaibevara
Rahaja raha ekvivalendid 5,7 19 165 16 260

Nuded ostjate vasmja muud nOuded 5,8 11 042 14 989
Varud 9 24 873 24 598

Käibevara kokku 55 080 55 847

Pöhivara
Pilcaajalised nouded 0 1

Investeeringud sidusettevOtetesse 10 124 164
Muugiootel fmantsvara 5,8,11 497 492
Edasilukkunud tulumaksuvara 15 460 231
Immateriaalne pohivara 12 719 443
Kinnisvarainvesteeringud 13 1 592 1 618
Materiaalne pOhivara 14 1$ 157 17 041

Pöhivara kokku 21 549 19 990
VARAD KOKKU 76629 75837

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Luhiajalised kohustused
Laenukohustused 5,8 79 47
VOlad tamijatele ja muud vOlad 5,8 10 837 11171
MaksuvOlad 905 1 008

Luhiajalised kohustused kokku 11 821 12 226

Pikaajalised kohustused
Edasilukkunud tulumaksukohustus 15 1 953 2 162

Pikaajalised kohustused kokku 1 953 2 162
Kohustused kokku 13 774 14 388

Omakapital
Aktsiakapital 16 11 820 15 760

Ulekurss 13 822 13 822
Omaaktsiad -224 -20
Kohustuslik reservkapital 1 306 1 306
Valuutakursi muutuste reserv -1 215 15
Jaotamatakasum 26861 20513

Emaettevötte aktsionäridele kuuluv omakapital 52 370 51 396
Vahemusosalus 10 485 10 053
Omakapital kokku 62 855 61 449
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 76629 75837

Aastaaruande lisad lehekulgedel 19-49 on konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lahutamatu osa.

tnitslaliseerftud alnult identifitseerjmjseks
Initialled for the purpose of identifcation only
Intsiaalid/jnjtjaIs

____________________________

Kuupäev/datek4 15
PricewaterhouseCoopers, Tallinn



2013. a konsolideeritud
AS Silvano Fashion Group majandusaasta aruanne

Konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes Lisa 2013 2012

Muugitulu 18 121 680 123 519
MUududtoodangukulu 19 -78 $15 -81280
Brutokasum 42 865 42 239

Turusmskulud 21 -17200 -14533
Uldhalduskulud 22 -7 106 -7 902
Muud aritulud 20 495 1 556
Muudärikulud 23 -2211 -1838
Arikasum 16 843 19 522

Tululkulu valuutakursi muutustest 24 -275 476
Muud fmantstulud 24 1 015 575

Finantstulud kokku 740 1 051

Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud
investeeringutest 10 5 34
Kasum enne tulumaksu ja kasumit/(kahjumit)
rahaliste vahendite netopositsioonist 17 588 20 616

Tulumaks 15 -3 894 -5 682
Kasum enne kasumit/(kahj umit) rahaliste
vahendite netopositsioonist 13 694 14 934

Kasuml(kahjum) rahaliste vahendite netopositsioonist -1 827 1159
Aruandeaasta puhaskasum 11 $67 16 093
Seathulgas:

EmaettevOtte aktsionride1e kuuluv osa kasumist 10 946 14 151
Vähemusosalusele kuuluv osa kasumist 921 1 942

Puhaskasum emaettevOtte aktsionride aktsia kohta,
tavaja lahustatud (EUR) 17 0,28 0,36

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

tuhandetes eurodes Lisa 2013 2012

Aruandeaasta puhaskasum 11 867 16 093

Kfrjed, mida vOib hiljem kasumiaruandesse umber
kiassifitseerida

Välismaiste tütarettevötete konsolideerimisel
tekkinud kursivahed -1 430 -73

Aruandeaasta koondkasum kokku 10 437 16 020
Seathulgas

EmaettevOtte aktsionäridele kuuluv osa
koondkasumist 9716 14093

Vahemusosalusele kuuluv osa koondkasumist 721 1 927

Aastaaruande lisad lehekulgedel 19-49 on konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lahutamatu osa.

InItUeU for thQ put of Identification on’y

_______ ______________
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Prlcew er Ouse oopers, Tallinn



2013. a konsolideeritud
AS Silvano Fashion Group majandusaasta aruanne

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes 2013 2012

Rahavood aritegevusest

Aruandeaasta puhaskasum 11 867 16 093

Korrigeerimised:

POhivara kulum ja amortisatsioon 2 629 2 550

Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud
5 34

investeeringutelt
Kasuml(kahjum) materiaalse pOhivara muugist -1$ -31

Finantstuludja -kulud kokku -$66 -1 055

Kasuml(kahjum) rahaliste vahendite netopositsioonist 1 827 -2 734

Laekumata nOuete allahindluseraldis 313 -35

Tulumaks 3 894 5 653

Varude muutus -275 -2 997

Aritegevusega seotud nOuete ja ettemaksete muutus 3 953 -4 089

Aritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -437 801

Makstud intressid -30 -21

Makstudtulumaks -4 199 -9 194

Kokku rahavood aritegevusest 18 654 4 907

Rahavood investeerimistegevusest

Saadud intressid 1 027 650

Saadud dividendid 126 0

Materiaalse pohivara mUuk 184 100

Antud laenud 0 -129

Antud laenude tagasimaksed 103 58

Materiaalse pOhivara soetus -3 664 -2 971

Immateriaalse pohivara soetus -466 -446

Muu pOhivara soetus 0 0

Omaaktsiate omandamine ifitarettevOtete poolt -602 0

Kokku rahavood investeerimistegevusest -3 292 -2 738

Rahavood finantseerimistegevusest

Saadudlaenud 39 319

Laenude tagasimaksed 0 -282

Kapitaifrendi tagasimaksed 0 0

Makstud dividendid -4 518 -12 643

Omaaktsiate omandamine -204 0

Omakapitali vahendamine -3 933 0

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -8 616 -12 606

Raha ja raha ekvivalentide muutus 6 746 -10 437

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 16 260 17 967

Huperinflatsiooni mOju rahale 71 899

Umberarvestuse mOju esitusvaluutale -3834 7 304

Valuutakursside muutuste moju rahavoogudele -78 527

Raha ja raha ekvivalendid perioodi löpus 19 165 16 260

Aastaaruande lisad lehekUlgedel 19-49 on konsolideeritud raamatupidamise - aastaaruande lahutamatu osa.
lnItsIIlseerItud aJnult Identifitseerimiseks
Initlulled for the purpose of Identification only 17
InItsiaaUd/lnitials S
Kuupäev/date .O \k

PricewaterhouseCoopers, Tallinn
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2013. a konsolideeritud
AS Silvano Fashion Group majandusaasta aruanne

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Uldine informatsioon

AS Silvano Fashion Group (edaspidi ,,emaettevOte”) ja tema tUtareffevOtted (edasipidi ,,kontsem”) toodavad,
turustavad ja mUuvad naistepesu. Kontsernil on tehased Valgevenes ja Latis. Kontsemi mlu tuleneb Milavitsa,
Aveline, Alisee, Lauma Lingerie, Laumelle ja Hidalgo tootemarkidega kaupade muUgist hulgimUugi ja
frantsiisimuUgi kanalite kaudu fling jaemUUgist Milavitsa ja Lauma Lingerie nimetuse all tegutsevates kontsemi
omaenda jaemuugilcettides. Kontsemi peamised muugiturud on Venemaa, Valgevene, Ukraina, muud SRU ja Balti
riigid.

EmaettevOte on aktsiaselts, mule aktsiad on noteeritud NASDAQ OIvD( Tallinna Borsil ja Varssavi Borsil.
Emaettevote on registreeritud ja asub Eestis aadressil Tulika 15/17, 10613 Tallinn, registreerhnisnumber on
10175491. Kontsemil ei ole kontrolli omavat aktsionari. Käesolev raamatupidamise aruanne on
AS-i Silvano Fashion Group juhatuse poolt heaks kiidetud 25. aprillil 2014.

Lisa 2 Kokkuvöte olulisematest arvestuspOhimötetest

Kaesoleva konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud olulisi arvestuspOhimOtteid on
kirjeldatud alljargnevalt. Neid pohimotteid on rakendatud jjepidevalt kOikide aruandeaastate suhtes, valja
arvatud juhul, kui on margitud teisiti.

2.1 Koostamise alused

AS-i Silvano Fashion Group konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskOlas
rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu voetud Euroopa Liidu poolt (IFRS
International Financial Reporting Standards). Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne koostamisel on
lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, mida on korrigeeritud kooskOlas lAS 29-ga ,,Finantsaruandlus
hUperinflatiivsetes majanduskeskkondades”.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine kooskOlas IFRS-idega nOuab teatud oluliste raamatupidamislilce
hinnangute kasutamist. Samuti peab juhtkond langetama otsuseid kontsemi arvestuspOhimotete rakendamise
protsessis. KOrgema hinnangumaaraga seoffid vOl keerulisemad valdkonnad, kus eeldused ja hinnangud on
olulised konsolideeritud raamatupidamisaruannete osas, on esitatud käesoleva aruande lisas 3.

2.1.2 ArvestuspöhimOtete ja esitlusviisi muutused

a) Kontserni poolt rakendatud uued standardid ja nende muudatused

Standardid, standardite muudatused ja tOlgendused, mis muutusid kontsemile kohustuslilcuks alates 1. jaanuarist
2013:

lAS 1 muudatused “Muu koondkasumiaruande kirjete esitamine” (välja antud juunis 2011 ja rakendus 1.
juulil 2012 vOi hiljem algavatele aruandeperioodidele). Muudatused nOuavad ettevotetelt muus
koondkasumiaruandes esitatud kfrjete jagamist kahte rühma, sOltuvalt sellest, kas neid vOib vOl ei tohi tulevikus
umber kiassifitseerida kasumiaruandesse. lAS 1 kasutatud nimetust on muudetud järgmisel viisil: ,,Kasumiaruane
ja muu koondkasum”. Muudetud standardi tulemusena muutus Kontserni ja EmaettevOtte fmantsaruannete
esitlusviis, kuid see ei mOjuta tehingute ega saldode kajastamist.

Puuduvad IFRS-id voi IFRIC-i tOlgendused, mis on kohustuslikud 1. jaanuaril 2013 vol huljem algavate
aruandeaastate suhtes, millel oleks olnud eeldatav oluline mOju kontsemile.

b) Uued standardid ja tOlgendused, mida kontsem veel ei rakenda

Välja on antud uusi vOi muudetud standardeid ja tOlgendusi, mis muutuvad kontsernile kohustuslilcuks alates 1.
jaanuaril 2014 vOl hilisematel perioodidel ja mida kontsem ei ole rakendanud ennetithtaegselt.

IFRS 10 “Konsolideeritud finantsaruanded” (välja antud mais 2011 ja rakendub 1.jaanuaril 2014 voi
hiljem algavatele aruandeaastatele). Standard asendab kontrolli ja konsolideerimise kohta kehtivad juhised lAS
27-s ,,Konsolideerimd ja konsolideerimata fmantsaruanded” ja SIC 12-s ,,Konsolideerimine — eriotstarbelised
majandusüksused”. IFRS 10 muudab kontrolli mOistet, nii, et kOilcide ettevOtete puhul rakendatakse kontrolli
mä.ramiseks samu kriteeriume. MOiste rakendamisel on abiks ulatuslilcud rakendusjuhised. Kontsem ja
emaettevOte bindavad uue standardi moju konsolideeritud ja konsolideerimata fmantsaruannetele ning kontsemi ja
emaettevOtte poolt selle rakendamise ajastust.
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IFRS 11 “UhisettevOtmised” (rakendub 1. jaanuaril 2014 vol hiljem algavatele aruandeperloodidele).
Asendab standardi lAS 31 ,,Osalused uhiseftevOtmistes” ja tolgenduse SIC 13 ,,Uhiselt kontrollitavad uksused —

Uhiseftevötte mitterahalised sissemaksed”. Muudatused mOistetes on vähendanud uhisettevötmiste hike kahele —

tihisek kontrollitavad tegevused ja tthisettevotted. Praegu kehtiv vOimalus valida uhisettevötte arvestusmeetodilcs
proportsionaalne konsolideerimine on elimineeritud. UhisettevOtetes osaluse omanilcel on kohustuslik kasutada
kapitaliosaluse meetodft. Kontsern ja EmaettevOte hindavad uue standardi mOju flnantsaruandele ja selle
ulevOtmise ajastust.

IFRS 12 “Avalikustamise nOuded osaluste kohta teistes ettevötetes” (välja antud mais 2011 ja rakendub
1. jaanuaril 2014 vOl huljem algavatele aruandeaastatele). Standard rakendub ettevOtetele, kellel on osalused
ifitarettevOttes, UhisettevOtmises, sidusettevOttes vOl konsolideerimata struktureeritud uksuses. See asendab lAS
2$-s ,,Investeermgud sidusettevOtetesse” praegu sisalduvad avalilcustamise nOuded. IFRS 12 nOuab ettevOtetelt
sellise infonnatsiooni avalikustamist, mis aitaks fmantsaruande lugejatel hinnata tütar- ja sidusettevOtetes,
uhisettevOtmistes ja konsolideerimata struktureeritud iilcsustes osaluste olemust ja osalustega seotud riske ja
finantsmOjusid. Nende eesmärkide täitmiseks nOuab uus standard erinevate valdkondade kohta info avalilcustamist,
sh tuleb avalilcustada (i) olulised otsused ja hinnangud, mida tehti maaramaks, kas ettevöte kontrolhib, Uhiselt
kontrohlib vOl omab oluhist mOju teise ettevOffe ule; (ii) rohkem infot mittekontrohlivale osalusele kuuluva osa
kohta kontsemi tegevustes ja rahavoogudes; (iii) summeeritud fmantsinformatsioon tutarettevOtete kohta, mules
on olulised mittekontrohhivad osalused; ja (iv) detailne info osaluste kohta konsohideerimata struktureeritud
tilcsustes. Kontsem ja emaettevOte hindavad uue standardi mOju konsolideeritud ja konsolideerimata
finantsaruaimetele ning kontsemi ja emaettevOtte poolt selle rakendamise ajastust.

Uleminekujuhised — IFRS 10, IFRS 11 ja IFRS 12 muudatused (välja antud juunis 2012 ja rakenduvad
1.jaanuaril 2014 vol hiljem algavateie aruandeaastatele). Muudatused selgitavad Uleminekujuhiseid standardis
IFRS 10 “Konsolideeritud aruanded”. EttevOtted, kes rakendavad standardi IFRS 10, peavad hindama, kas kontrohl
eksisteeris standardi rakendamise aruandeaasta esimese kuupaeva seisuga ning kui vastavalt IFRS lO-le tehtud
järeldus erineb järeldusest, mis tehti vastavalt lAS 27-Ye ja SIC 12-Ye, korrigeeritakse vahetult eelneva
amandeaasta andmeid (näiteks ettevOte, kelle majandusaasta on kalendriaasta ning kes rakendab standardi IFRS 10
aastal 2013, korrigeerib tagasiulatuvalt 2012. aasta andmed), välja arvatud juhuh, kui see on teostamatu.
Muudatused pakuvad ka täiendavaid Yffitsustusi standardite IFRS 10, IFRS 11 “UhisettevOtmised” ning IFRS 12
“Avalilcustamise nOuded osaluste kohta teistes ettevOtetes” Uleminekureeglites, selgitades, et korrigeeritud
vOrdlusandmete osas tuleb infot avalikustada ainult vahetult eeheva aasta kohta. Samuti eemaYdati nende
muudamste kaigus nOue avalilcustada konsohideerimata struktureeritud ettevötete kohta vOrdlusandmeid nende
perioodide kohta, mis eelnesid IFRS 12 rakendamisele. Kontsem ja emaettevOte hindavad uue standardi moju
konsohideeritud ja konsolideerimata fmantsaniannetehe ning kontsemi ja emaettevOtte poolt selle rakendamise
ajastust.

lAS 27 (muudetud 2011) “Konsolideerimata finantsaruanded” (rakendub 1. jaanuaril 2014 vOl hiljem
algavatele aruandeperloodidele). Muudetud standardi eesmargiks on sätestada tOtar-, uhis- ja sidusettevotetesse
investeeringute kajastamise ja avahilcustamise nOuded, kul ettevOte koostab konsolideerimata amandeid. Juhised
kontrolli ja konsolideeritud aruannete kohta asendas standard IFRS 10 “Konsolideeritud finantsaruanded”.
Kontsern ja EmaettevOte hindavad muudetud standardi mOju fmantsamandele ja selle ulevOtmise ajastust.

lAS 2$ (muudetud 2011) “Investeeringud sidus- ja uhisettevOtetesse” (rakendub 1. jaanuaril 2014 vol hlljem
algavatele aruandeperioodidele). Standardit muudeti seoses IfRS 11 valjaandmisega ja see sisaldab nUud nOuet,
et ühisettevotted mieb samaselt siduseffevOtetega kajastada kapitaliosaluse meetodil. Kontsem ja EmaettevOte
hindavad muudetud standardi mOju fmantsaruandeYe ja sehie UlevOtmise ajastust.

Välja arvatud eespool kirjeldatud juhmdeh el ole u1ejänud uutel vOi muudetud standarditel vOl tohgendustel, mis
veel ei kehti, eeldatavasti olulist mOju kontsemi raamatupidamise aastaamandele.

2.2 Konsolideerimise alused

a) ThtarettevOtted

TutarettevOtted on kOik ettevOtted, mille tegevus- ja fmantspoliitilcat on kontsem vOimeline kontrollima ja kus tahhe
kuuYub enam kui 50% haIeOigus1ikest aktsiatest vOl osadest. Potentsiaalsete kasutatavate vOi konverteeritavate
haaheOiguste olemasolu ja mOju on arvesse voetud kontrolhi olemasohu maäramiseY. Kontsem hindab kontrolhi
olemasolu ka siis, kui talle el kuuhu enam kul 50% haaleOigushikest aktsiatest vOl osadest, kuid ta on vOimeline
kontrotlima nende tegeY&ku tegevus- ja fmantspoliitilcat.

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks —
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TUtarettevotteid konsolideeritakse täies ulatuses alates kuupaevast, mu kontroll antakse ule kontsemile. Nende
konsolideerimine lOpetatakse kuupäeval, mu kontroll kaob.

Kontsem rakendab äriuhenduste kajastamisel omandamismeetodit. TutarettevOtte ostmisel üleantud tasu koosneb
uleantud varade, omandaja endiste omanike poolt vOetud kohustuste ja kontsemi poolt emiteeritud omakapitali
osaluste Oiglastest väärtustest. Uleantud tasu sisaldab ka tingimuslilcu tasu kokkuleppest tuleneva vara vOi
kohustuse oiglast väärtust. Omandatud eristatavad varad ja kohustused ning tingimuslikud kohustused vOetakse
ostukuupeval arvele nende oiglastes väärflistes. Kontsem kajastab omandatavas ettevöttes mistahes
mittekontrollivat osalust iga ostu puhul eraldi kas Oiglases värtuses vOl omandatava eristatava netovara
mittekontrolliva osaluse proportsionaalses osas.

Omandamisega seotud kulusid kajastatakse nende tekkimise momendil.

Kontsemisisesed tehingud ja kontsemiettevOtete omavahelistest tehingutest tuienevad saldod, tulud ja kulud
elimineeritakse. Varades kajastatavad kontsemiettevOtete omavahelistest tehingutest tulenevad kasumid ja
kahjumid elimineeritakse samuti. TUtarettevOtete finantsaruarinete koostamisel kasutatud arvestuspOhimOtteid on
vajadusel muudetud, et tagada vastavus kontsemi poolt rakendatavate arvestuspohimOtetega.

b) TtitarettevOtete osaluses toimunud muumsed jima kontrolli muutuseta

Kontsem kasitleb tehinguid mittekontrolliva osalusega, mule tulemusena kontroil ei kao, kui tehinguid
omakapitaliga, st tehinguid oma omanilcuoigusi rakendavate omanilcega. Mis tahes makstud tasu Oiglase värtuse
ja ifitarettevOtte netovara bilansilise jiimaksumuses omandatud olulise osaluse vaheline erinevus kajastatakse
omakapitalis.

Mittekontroilivale osalusele muugiit tekkinud kasumid ja kahjumid kajastatakse samuti omakapitalis.

c) SidusettevOtted

SidusettevOtteks ioetakse ettevötet, mule tile on kontsemil oluline mOju, aga mida kontsem ei kontroiii. Uldjuhul
kaasneb oluiine mOju 20%-50% osalusega haaleoiguslikes aktsiates vOi osades. thvesteeringuid kajastatakse
kapitaliosaluse meetodil, mule kohaselt kajastatakse investeering algselt soetusmaksumuses, ja bilansilist
jääkmaksumust kas suurendatakse vOl vähendatakse, et kajastada investori osaiust investeerimisobjekti kasumis
vOl kahjumis soetamiskuupaeva jrgseit.

Kontsemiie kuuiuv osa sidusettevotte omandamise jargsetest kasumitest vol kahjumitest kajastatakse
kasumiaruandes, ja talle kuuluv osa muus koondkasumis omandamise jiirgselt toimunud muutustest kajastatakse
muus koondkasumis, korrigeerides investeeringu bilansilist jaäkmaksumust. Kui kontsemi osa sidusettevOtte
kahjumist on vördne vol uletab sidusettevOttesse tehtud investeeringu biiansiiist jaiilcmaksumust, mule huilca
arvatakse ka muud tagamata nOuded, siis kajastab kontsem hiljem tekidvaid kahjumeid ainuit juhul, kui ta on
vOtnud juriidilisi vOl faktilisi kohustusi vOi on teinud makseid sidusettevOtte eest.

Kontsem hindab igai aruandekuupaeval, kas eksisteerib objektiivseid tOendeid selle kohta, et sidusettevOttesse
tehtud investeeringu väärtus on langenud. Kui see on langenud, arvutab kontsem viiärtuse languse summa, mis on
erinevus sidusettevOffe kaetava väärtuse ja bilansilise jaakmaksumuse vahel, ja kajastab summa kasumiaruande
real ,,kasuml(kahjum) kapitaiiosaiuse meetodil kajastatud investeeringutest”.

Kontsemi ja sidusettevOtte omavahelistest ulespoole vOi allapoole suunatud tehingutest tekkinud realiseerimata
kasumid ja kahjumid kajastatakse kontsemi raamataupidamise aastaaruandes ainult selles ulatuses, mis vastab
mitteseotud investorite osalustele sidusettevOttes. Realiseerimata kahjumid on samuti elimineeritud, kui tehing ei
viita ffleantud vara värtuse langusele. SidusettevOtete arvestuspohimOfteid on vajadusel muudemd, et tagada
vastavus kontsemi arvestuspOhimOtetega.

Osaluse lahustumisel tekkivaid kasumeid ja kahjumeid, mis tekivad sidusettevOtetesse tehtud investeeringuteit,
kaj astatakse kasumiaruandes.

2.3 Segmendiaruandlus

Segmendiaruandlus on esitatud kooskOlas kontsemi korgeimale aritegevust puudutavate otsuste langetaj ale
esitatava sisemise aruandlusega. KOrgeim aritegevust puudutavate otsuste langetaja, kes vastutab vahendite
eraldamise ja tegevusvaldkondade tulemuslildcuse hindamise eest, on määratletud kui emaettevOtte noulcogu.

2.4 Valisvaluutatehingud InItslaUseertud alnult dentIfftseerirniseks
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a) Arvestus- ja esitusvaluuta

KontsemiettevOtete raamatupidamise aastaaruannete kfrjed kajastatakse ettevOtte esmase majanduskeskiconna
valuutas (,,arvestusvaluuta”). Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes, mis on kontsemi
esitusvaluuta.

b) Tehingudja saldod

Valisvaluutas toimunud tehingud arvestatakse umber arvestusvaluutasse kasutades tehingupaeva vOi juhul, kui
kfrjeid mOOdetakse uuesti, vaärtuspaeva valuutakurssi. Valisvaluuta kasumeid ja kahjumeid, mis tekivad sellistest
tehingutest fling valisvaluutas noteentud rahaliste varade ja kohustuste umberarvestusest aastalOpu valuutakursiga
kajastatakse kasumiaruandes. Valisvaluuta kasmneid ja kabjumid, mis on seotud volakohustuste nrng raha ja raha
ekvivalentidena, kajastatakse kasumiaruande real “ThIulculu valuutakursi muumsest “. Koilci muid valisvaluuta
kasumeidja kahjumeid kajastatakse kasumiaruande ridadel ,,muud aritalud” vOi ,,muu aHkulud”.

Valisvaluutas nomineeritud rahaliste vaartpaberite, mis on liigitatud mUUgiootel olevateks, Oiglases väärtuse
muutused liigitatakse umberarvestamise erinevusteks, mis tulenevad vara amortiseeritud väärtuse muuthstest, ja
vara bilansilise jaakmaksumuse muudeks muutusteks. Umberarvestuse erinevused, mis tekivad seoses
korrigeeritud soetusmaksumuse muutustega, kajastatakse kasumiaruandes ja muud bilansilise jaakmaksumuse
muutused kajastatakse muus koondkasumis.

Umberarvestuse erinevused mitterahalistelt fmantsvaradelt ja —kohustustel nagu naiteks aktsiad, mida hoitaks
Oiglases vaärtuses kasumiamande kaudu, kaj astatakse kasumiaruandes, kui osa Oiglase väärtuse kasumist vOi
kahjumist. Valuutakursi erinevused mitterahalistelt fmantsvaradelt, nagu nthteks aktsiad, mida liigitatakse
mUugiootel olevaks, kajastatakse muus koondkasumis.

c) KontsemieftevOtted

KOikide kontserniettevOtete, mule valuuta erineb esitusvaluutast (v.a Valgevene ettevotted, millel on
huperinflatiivse majanduse valuuta), miemused ja fmantsseisund arvestatakse umber esitusvaluutasse alljargnevalt:

• iga esitatud bilansi varad ja kohustused an’estatakse umber bilansipaeva kursi alusel;
• iga kasumiaruande tulud ja kulud arvestatakse umber keskmise kursi alusel (v.a juhul, kui antud keslunist

ei saa lugeda tehingupaevadel valitsevate maarade kumulatiivse mOju moistlilcuks umardamiseks, millisel
juhul miud ja kulud arvestatakse umber tehingu toimumise kuupaevadel); ja

• kOilc tekkinud umberarvestusest tekidnud erinevused kajastatakse muus koondkasumis.

d) Huperthflatsioon Valgevenes

Kuna Valgevene majandus oh 2011. aastal huperinflatiivne ning kooskOlas lAS 29-ga arvestatakse kOilc
Valgevene ettevOtete naitajad (st varad, kohustised, omakapital, tulu ja kulud) hUperinflatsiooni mOjuga
korrigeerimise jargselt umber esitusvaluutasse kasutades bilansipaeva vahetuskurssi.

2.5 Raamatupidamine hüperinflatsiooni tingimnstes

Kumulatiivne inflatsioon viimase kolme aasta jooksul uletab 100%. lAS 29 satestab, et kui kumulatiivne
inflatsioonimaar 3 aasta jooksul laheneb 100%-le on see indllcaatorilcs, et majandus on hUperinflatiivne. Eftevote
vastab mitmele majanduskeskkonna tunnusele, mida kfrjeldatakse lAS 29-s ,,Finantsaruandlus huperinflatiivsetes
maj anduskesldcondades”.

Seega peetakse Valgevene Vabariigi majandust huperinflatiivseks vastavalt lAS 29-he. lAS 29 ja IFRIC 7
“Konigeerimise rakendamine lAS 29 ,,Finantsaruandlus huperinflatiivsetes maj anduskeskicondades” kohaselt”
nOuavad Valgevene tutarettevOtete fmantsaruannete korrigeerimist amandeperioodil, mu ettevOte tuvastab
huperinflatiivse majanduskeskkonna olemasolu. lAS 29 on rakendatad nii nagu oleks majanduskeskkond alati
olnud hUperinflatiivne. Kaesoleva standardis nOutakse, et ettevOfte, mule arvesmsvaluuta on huperinflatiivse
majanduskeskiconna valuuta, raamatupidamise aastaamandes kasutatakse mOotmisuhilcut, mis kehtis
amandeperioodi lopus.

Korrigeerimine tehti kasutades Tarbijahinnaindeks (“THI”), mis avaldad Valgevene Vabariigi Statistilca- ja
Anahuusumunisteeriumi poolt. Tarbijahthnaindeksi (“TEl”) muutuse maarad viie aasta jooksul ohid seisuga
31. detsember 2013 jargmised: jnitifsjritu iiiiIäiiitseerimiseks
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Aasta Muutuse %
2009 10,1
2010 9,9
2011 108,7
2012 21,8
2013 16,5

Valgevene ifitarettevOtete rahalisi varasid ja kohustusi ei korrigeerita, kuna need on juba väljendatud rahauhilcutes
seisuga 31. detsember. Mitterahalisi varasid ja kohustusi (mida ei vaijendata seisuga 31. detsember 2012 kehtinud
rahauhikutes) ja omakapitali komponente korrigeeritakse, kasutades vastavat indeksit. Mifterahalise kfrje
indeksiga korrigeeritud suminat vahendatakse kooskolas asjakohase IFRS-iga siis, kui see on kaetavast väärtusest
korgem. Kfrjeid, mida kontsem kajastab kasumiaruandes ja koondkasumiaruandes, konigeeritakse rakendades
hthnaindeksi muutust alates sellest kuus, mu tulu- ja kulukfrjed kajastati esmalt raamatupidamise aastaaruandes.
Inflatsiooni mOju kontsemi ja emaettevOtte rahaliste vahendite netopositsioonidele kajastatakse konsolideeritud
kasumiaruandes kasumina vOi kahjumina rahaliste vahendite netopositsioonist.

Valgevene tutarettevOtete materiaalsed ja immateriaalsed pOhivarad fling aktsiakapital ja ulekurss indekseeritakse
kasutades naitajaid, mida arvestatakse alates ostu vOi sissemakse kuupäevast.

Valgevene ifitarettevOtete arvnthtajad, mis kajastuvad konsolideeritud kasumiamandes, on indekseeritud THI
muutuse pOhjal jargmistel eeldustel:

• inflatsioon on toimunud kuu jooksul uhtlaselt;
• nalud ja kulud on tekkinud kuu jooksul uhtlaselt.

2.6 Materiaalne pohivara

Materiaalset pOhivara kajastatakse soetusmaksumuses, mules on maha arvatud kulum. Ajalooline soetusmaksumus
sisaldab neid kulutusi, mis on otseselt seotud objektide omandamisega.

Hilisemad kulutused lisatakse vara bilansilisele jaakmaksumusele vOi kajastatakse vajadusel eraldi varana ainult
siis, kui on tOenaoline, et kontsem saab varaobjektiga seotud mievast majanduslilcku kasu ja varaobjekti
soetusmaksumust saab usaldusvaarselt mOOta. Asendatud osa bilansilise j aakmaksumuse kaj astamine lOpetatakse.
KOilci muid remondi-ja hoolduskulusid kajastatakse kasumiaruandes bluna nende tolinumise perioodil.

Varade kulumit arvestatakse lineaarsel meetodil, et jaotada nende soetusmaksumus vOi timberhinnatud summad
nende lOppvaartusele varade hinnangulise kasulilcu elueajooksul alljargnevalt:

Ehitised:

Tootmishooned 3 0-75 aastat

Muud hooned 20-50 aastat

Masinad ia seadmed:

Omblusseadmed 7-10 aastat

Transpordivahendid 5-7 aastat

Muud seadmed 5-10 aastat

Muud seadmed ja inventar:

Arvutitehnika, toOriistad ja muu inventar 3-5 aastat

Kaupluste sisseseaded 3-5 aastat

Varade lOppvaartust ja kasulildcu eluiga hinnatakse ning vajadusel korrigeeritakse iga aruandeperioodi lopus.

Vara bilansiline jaakmaksumus hinnatakse alla selle kaetavale vaartusele juhul, kui varaobjekti kaetav väärtus on
madalam kui tema bilansiline jaakmaksumus.

POhivara müügist saadud kasumid ja kahjumid, mis leitakse vorreldes saadud tulu bilansilise jaakmaksumusega,
kajastatakse kasumiaruandes muude aritulude ja —kuludena.

Inltsiolisoeritud alnult Identifitsoerimiseks
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2.7 Immateriaalne pOhivara

Eraldi ostetud kaubamärke ja litsentse kajastatakse ajaloolises soetusmaksumuses. Ariuhenduses omandatud
kaubamarke ja litsentse kajastatakse oiglases väärtuses omandamiskuupaeval. Kaubamärkidel ja litsentsidel on
märatud kasulilc eluiga ja neid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud
amortisatsioon. Varasid amortiseeritakse lineaarsel meetodil, et jaotada kaubamrkide ja litsentside
soemsmaksumus nende hinnangulisele elueale, milleks on 10 aastat.

Omandatud tarkvaralitsentse kapitaliseeritakse kulude pohjal, mida tehakse konkreetse tarkvara omandamiseks ja
kasutusele vOtmiseks. Neid kulusid amortiseeritakse hinnangulise kasuliku eluea jooksul, mule pikkus on 5 kuni
10 aastat.

2.8 Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on kinnisvara, mida hoitakse renditulu teenimise vOi kinnisvara värtuse kasvu vOl
mOlemal eesmargil, mitte aga muugilcs tavapärase majandustegevuse käigus, kasutamiseks kaupade tootmisel,
teenuste osutamisel vOi halduseesmärkidel. Khmisvarainvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on
maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Kulumit kajastatakse kasumiamandes lineaarsel meetodil khmisvarainvesteeringu arvestuslilcu kasulilcu eluea
jooksul, milleks on 50 aastat.

Kinnisvara kajastamine lOpetatakse objekti voorandamisel vöi siis, kui kinnisvarainvesteering on lOplilcult
kasutamisest eemaldatud fling selle vOOrandamisest ei eeldata tulevast majanduslildcu kasu. Kinnisvara
investeeringu kasumsest eemaldamist vöi vOOrandamisest tulenevaid kasumeid ja kahjumeid kajastatakse
kasumiaruandes kasumselt eemaldamise vOi voOrandamise aastal.

Umberliigitamist kinnisvarainvesteeringuteks teostatakse siis ja ainult siis, kui toimub muutus vara kasutuses,
mida tOendab omanikupoolse kasutamise lOpp, kasutusrendile andmlne teisele osapoolele vOl ehituse vOl arenduse
valmimine. Umberliigitamist kinnisvarainvesteeringutest teostatakse siis ja alnult 5115, kui toimub muutus vara
kasutuses, mida tOendab omanilcupoolse kasutamise algus vOi arenduse algus mUUgi eesmargil.

2.9 Mittefinantsvarade väärtuse langus

Amortiseerivate vara puhul hmnnatakse vara väärtuse vOimalilcule langusele viitavate asjaolude esinemist juhul, kui
sundmused vOl asjaolude muutused nitavad, et bilansiline jaäkmaksumus on langenud alla kaetava väärtuse.
Vaartuse langusest tekkinud kahjum kajastatakse summas, mule vOrra vara bilansiline jääk maksumus Uletab selle
kaetava väärtuse. Vara kaetav väärtus on vara Olgiane vaartus, millest on maha arvatud mUugilculutused, vOl selle
kasutusväartus, vastavalt sellele, kumb on korgem. Vara väärtuse languse hlndamise eesmargil hinnatakse kaetavat
väärtust kas uksilcu varaobjekti vOl väikseima vOimaliku varade grupi kohta, mule jaoks on vOimalik rahavoogusid
eristada (rahateeniv Uksus). Kord alla hinnatud mittefinantsvarade puhul hinnatakse igal jargmisel
bilansilcuupaeval, kas on tOenitoline, et vara kaetav väärtus on vahepeal tOusnud.

2.10 Finantsvarad

2.10.1 Liigitamine

Kontsem lilgitab oma fmantsvarad jrgmistesse kategooriatesse: laenud ja nOuded, muugiootel fmantsvarad.
Liigitamine sOltub fmantsvarade omandamise eesmargist. Juhtkond lilgitab fmantsvarade nende esmasel arvele
vOtmisel.

a) LaenudjanOuded

Laenud ja nouded on fflcseeritud vOl kindlaksmääratavate maksetega tuletislnstrumentideks mitteolevad
fmantsvarad, mis el ole noteeritud aktiivsel turul. Laenud ja nouded kajastatakse käibevaradena, välja arvatud
juhul kui nende tasumise tahtaeg on hiljem kui 12 kuu jooksul parast bilansipäeva. Selliseid varasid kajastatakse
pOhivarana. Kontsemi laenud ja nOuded on bilansis ,,NOuded ostjate vastu ja muud nOuded”, ,,Raha ja raha
ekvivalendid” ja ,,Pikaajalised nouded”.

b) Muugiootel fmantsvarad

Muugiootel fmantsvarad on tuletisinstrumentideks mitteolevad fmantsvarad, mida Iiigitatakse antud kategooriasse
vol mida ei liigitata uhtegi teise kategooriasse. Neid kajastatakse pohivarade koosseisus, välja arvatud juhul, kul
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12 kuu jooksul parast aruandeperioodi löppu saabub investeeringu lunastustahtaeg vOi juhtkond kavatseb need
mtiüa.

2.10.2 Kajastamine ja möOtmine

Tavapärastel tingimustel toimuvaid fmantsvarade oste ja muuke kajastatakse tehmgupaeval. Investeeringuid
kajastatakse esmalt Oiglases vaartuses, mis sisaldab ka tehingukulusid finantsvarade puhul, mida ei kajastata
oiglases väärtuses muutustega kasumiaruande kaudu. finantsvarade kajastamise lOpetatakse, kui Oigused
iiwesteeringutest saadavatele rahavoogudele aeguvad vOl on üle kantud ja kontsern on andnud tile enamuse
omandioigusega seotud riskidest ja huvedest. Muugiootel finantsvarasid kajastatakse hiljem Oiglases värtuses.
Laene ja nOudeid kajastatakse konigeeriffid soemsmaksumuses sisemise intressimaära meetodil.

2.11 Finantsvarade väärtuse langus

a) Korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatud varad

EttevOte hindab igal bi1ansipeval finantsvarade vOl fmantsvarade grupi allahindlusevajadusele viitavaid
asjaolusid. Finantsvara vol fmantsvarade grupi väärtus on langenud ning vastav allahindlus kajastatakse ainult
juhul, kui allahindluse vajadusele viitavad objektiivsed asjaolud, mis selgusid parast vara esmast kajastamist
(,,kahjulik silndmus”) ja see kahjulilc sundmus (kahjulilcud silndmused) omab mOju fmantsvara vOi fmantsvarade
grupi usaldusväärselt mOOdetavale tuleviku rahavoole.

TOendilcs väärtuse languse kohta vOivad muud hulgas olla indilcatsioonid selle kohta, et voignilcud vOi volgnike
grupp on olulistes fmantsraskustes, nad ei täida oma kohustusi vol ei maksa intressi- vOi pOhiosamakseid,
töenäosus, et vOlgnilc on pankrotistumas vOl muu rahailne umberkorraldamine fling juhtumid, mu jalgitavad
andmed osutavad prognoositud tulevaste rahavoogude mOödetavale langusele, näiteks vOlasummade vOi
maj anduslike tingimuste rnuutumine, mis on maksete tasumata jätmisega korrelatsioonis.

Laenude ja nöuete kategooria puhul leitakse kahju vara bilansilise jäakmaksumuse ja tuleviku rahavoogude
nUudisväärtuse (välja arvatud tulevased krediidilcahjumid, mis on juba arvesse vOetud) vahena, mida on
diskonteeritud finantsvara esmase sisemise intressimaaraga. Vara bilansilist jääkmaksumust vahendatakse ja
tekicinud kahju kajastatakse konsolideeritud kasumiaruandes. Praktilise abinOuna vOib kontsem mOOta väärtuse
langust instrumendi Oiglase väärtuse alusel, kasutades jalgitavat turuhinda.

Kui jargnevatel aruandeperloodidel kajastatud vara väärtuse langus peaks vahenema fling seda sundmust on
vOimalilc objektiivselt seostada sundmusega, mis leidis aset pärast allahindluse kajastamist (näiteks vOignilcu
krediidireitingu paranemine), sils eelnevalt kajastatud allahindlus tflhistatakse. Ttthistatud allahindlus kajastatakse
konsolideeritud kasumiaruandes.

b) Muugiootel varad

Igal bilansipaeval hindab kontsem, kas eksisteerib objektiivseid tOendeid selle kohta, kas finantsvara vOl
finantsvarade rühma väärtus on langenud. Volainstrumentide puhul kasutab kontsem punktis a) toodud
kriteeriumeid. Omakapitaliinstrumentide, mis on lilgitatud muugiootel olevaks, puhul on vartpaberi Oiglase
väärtuse oluline vOl pilcaajaline langus allapoole selle soetusmaksumust tOendilcs selle kohta, et varade väartus on
langenud. Kul sellised tOendid eksisteerivad muugiootel fmantsvarade puhul, slis kumulatiivne kahjum, mis on
erinevus soetusmaksumuse ja hetke oiglase väärtuse, millest on maha arvatud eelnevalt kasumiaruandes kajastatud
finantsvara väärtuse langus, vahel, eemaldatakse omakapitalist ja kajastatakse kasumiaruandes. Kahjumeid
väärtuse langusest, mida kajastatakse konsolideeritud kasumiaruandes omakapitaliinstrumentidelt, ei tuhistata
konsolideeritud kasumiaruande kaudu. Kuijargmisel perioodil mUugiootel vOlainstrumendi Oiglane väärtus töuseb
ja seda tOusu saab objektiivselt seostada sundmusega, mis toimus parast seda, kui kahjum vara väärtuse langusest
kajastati kasumiaruandes, tuhistatakse värtuse langus konsolideeritud kasumiamande kaudu.

2.12 Varud

Varud hiimatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus vOi netorealiseerimisväartus.
Soetusmaksumus leitakse kaalumd keskmise meetodil. Valmistoodete ja pooleliolevate toodete maksumus
sisaldab toorainet, otseseid toOjOulculusid, muid otseseid kulusid ja nendega seotud tootmise Uldkulusid (mis
pOhinevad normaalsel toomismahul). Slia ei kuulu vOlakohustused. Netorealiseerlmisvaartus on tavaprases
aritegevuses kasutatav hinnanguline mUugthind, millest on maha arvatud mtiugi sooritamiseks vajalilcud
hinnangulised kulutused.
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Varud, mule netorealiseerimisväartus on soetusmaksumusest madalam loetakse kasutuskOibmatuteks varadeks.
KasutuskOibmatuteks varadeks on: edasiseks kasutamiseks mittemOeldud tooraine (jargmise 9 kuu tootmisplaani
analuUsi pOhjal), standardsete lOpptoodete suhtarv (lahtuvalt erinevate kollektsioonide realiseerimisajast ja
muugiplaani analUusist jargmiseks 9 kuuks), valmistooted, mida kasutatakse kindlasti hooajalises müügis ja
mUUgiedendusüritustel (keskmine allahindlus: 30%), ebastandardsete valmistoodete (tagastused, defektsed
vahnistooted) suhtarv (keskmine: 85%).

2.13 NOnded ostjate vastu

Nouded ostj ate vastu on klientidelt laekuvad summad muudud kaupade vOi osutatud teenuste eest tavaparase
äritegevuse kaigus. Kui raha laekub eeldatavalt uhe aasta jooksul vOi varem (vOi tavaparase äritegevuse kaigus kui
see on pilcem), liigitatakse need kaibevaradeks. Kui see ei ole nii, kajastatakse need pohivaradena.

Nouded ostj ate vastu vOetakse esmalt arvele Oiglases väärtuses ja hiljem mOOdetakse korrigeeritud
soetusmaksumuses, kasutades sisemise intressimaara meetodit, millest on maha arvatud väärtuse langus.

2.14 Raha ja raha ebiva1endid

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse konsolideeritud rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha,
noudmiseni hoiuseid pankades, muid kuni kolmekuuseid luhiajalisi ulilikviidseid investeeringuid ja
arvelduskrediiti. Arvelduskrediiti kajastatakse konsolideeritud bilansis luhiajaliste volakohustuste koosseisus.

2.15 Aktsiakapital

Lihtaktsiad liigitatakse omakapitalilcs. Kui kontsemiettevOtte ostab eftevOtte aktsiakapitali (omaaktsiad), arvatakse
makstud tasu, kaasa arvatud mis tahes otsesed lisakulud (millest on maha arvatud tulumaks), maha eftevOtte
omanikele kuuluvast omakapitalist seni, kuni alctsiad on tuhistatud vOi uuesti vaija antud. Kui hiljem antakse
sellised lthtaktsiad uuesti valja, kajastatakse mis tahes saadud tasu (millest on maha arvatud otsesed tehthgu
lisakulud ja sellega seotud tulumaksu moju), ettevOfte omanilcele kuuluva omakapitali koosseisus.

2.16 VOlad tarnijatele

Volad tamijatele on kohustused tasuda kaupade ja teenuste eest, mis on omandatud tamijatelt tavapärase
aritegevuse kaigus. Volad tamijatele liigitatakse lahiajalisteks kohustusteks, kui need kuuluvad tasumisele kuni
the aasta jooksul (vOi äritegevuse tavaparase tegevustsukli jooksul, kui see on pilcem). Vastasel juhul kajastatakse
neid pilcaajaliste kohustustena.

Volgu tamijatele kajastatakse esmalt oiglases väärtuses ja hiljem mOOdetakse korrigeeritud soetusmaksumuses,
kasutades sisemise intressimaara meetodit.

2.17 Tasnmisele kuuluv ja edasilükkunnd tnlumaks

Tulumaksulculu koosneb tasumisele kuuluvast tulumaksust ja edasilffldcunud tulumaksust. Tulumaksu kajastatakse
kasumiamandes, valja arvatud juhul, kui tulumaks on seotud muus koondkasumis vOi otse omakapitalis kajastatud
kfrjetega. Sellisel juhul kajastatakse ka tulumaksu vastavalt kas muus koondkasumis vOi otse omakapitalis.

Tasumisele kuuluv tulumaks arvutatakse lahmdes bilansipaeval kehtinud vOi sisuliselt kehtinud
tulumaksuseadustest riikides, kus tegutsevad emaettevOte ja tema tiltarettevotted ja kus nad teenivad maksustatavat
tulu. Juhtkond hindab perioodiliselt tulumaksu tagastuse positsioone olukordades, kui rakendatavat
maksuregulatsiooni voib erinevalt tolgendada. Vajadusel moodustatakse eraldised kasutades summasid, mis
kuuluvad tasumisele maksuametile.

Edasilffldcunud tulumaksu kajastatakse bilansilise kohustuse meetodil ajutistelt erinevustelt varade ja kohustuste
bilansilise jaakmaksumuse ning maksustamisbaasi vahel konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes. Kuid
edasiluldcunud tulumaksukohustusi ei kajastata, kui need tekivad firmaväartuse esmasel arvelevOtmisel;
edasilulckunud tulumaksuvara ei kajastata juhul, kui see tekib varade ja kohustuste esmasel arvelevOtmisel sellise
tehingu puhul, mis ei ole ariUhendus ja mis ei mOjuta tehingu toimumise ajal ei raamatupidamislildcu ega ka
maksustatavat kasumit vOi kahjumit. Edasilffldcunud tulumaksu leidmisel kasutatakse maksumäara Ga seadusi),
mis on joustatud vOi sisuliselt jOustatud bilansipaevaks ja eeldatakse, et need kehtivad siis, hi nendega seotud
edasiluklcunud tulumaksuvara realiseeritakse vOi edasilffldcunud tulumaksukohustust arveldatakse.
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EdasilUkkunud tulumaksuvara kajastatakse Uksnes ulatuses, mule osas on tOenaoline, et prognoositavas mievikus
tekib maksustatavat kasumit, mule arvel saab ajutist erinevust kasutada.

Edasilffldcunud mlumaksu kajastatakse ajutistel erinevustelt, mis tekivad investeeringutelt tutarettevOtetesse ja
sidusettevotetesse, vaija arvatud edasiluklcunud mlumaksukohustuse puhul, kus ajutise erinevuse tuhistamist
kontrollib kontsem ja on tOenaoline, et ajutisi erinevusi ei ifihistata prognoositavas tulevilcus.

Edasiluldcunud mlumaksuvarasid ja -kohustusi tasaarveldatakse siis, hi eftevottel on juriidiline Oigus
tasaarveldada tasumisele kuuluvaid tulumaksuvarasid ja -kohustusi fling edasilUldcunud tulumaksuvarad ja -

kohustused on seotud nilumaksuga, mida rakendab sama maksuhaldur sama maksustava majandusUksuse suhtes
vOi erinevate maksustavate majandusfflcsuste suhtes, kui eksisteerib kavatsus tasaarveldada saldosid netobaasil.

Taiendav tulumaks, mis tekib seoses dividendide jaotamisega, kajastatakse samal ajal, hi kajastatakse sellega seotud
dividendi maksmise kohustust.

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevOtete kasumit ei maksustata, mistOttu ei eksisteeri ka
edasulukkunud tulumaksu noudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse jaotamata kasumist
valjamakstavaid dividende. Alates 1. jaanuarist 2008 on maksumäar 21/79 netodividendina valjamakstud summalt.
Dividendide valjamaksmisega kaasnevat ettevOtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal
perioodil, hi dividendid vaija hulutatakse, soltumata sellest, millise perioodi eest need on vaija hulutatud vOi
millal need tegelilcult vaija makstakse.

Kontsemi valismaal registreeritud uksused tasuvad tulumaksu vastavalt asukohamaa seadustele. Latis on
maksumaar 15%, Prantsusmaal 33,33%, Venemaal 20%, Valgevenes 18% ja TJlcrainas 19%. Nendes riilcides, his
kontsem tegutseb, ei ole mlumaksumaarad muutunud.

2.18 Eraldised

Umberkorraldamiskulude ja juriidiliste nOuete eraldisi kajastatakse siis, kui kontsemil on tekkinud minevilcus
toimunud sundmuste tagajarjel juriidiline vOi faktiline kohustus, kohustuse realiseerimiseks on vajalilc ressursside
vaijaminek ja summa on usaldusvaarselt hinnatav. Umberkorraldamise eraldised koosnevad rendi ulesutlemise
trahvidest ja tOötajate koondamistasudest. Majandustegevusest saadavate tulevaste kahjumite suhtes eraldisi ei
moodustata.

Mitmete samaste kohustuste olemasolu korral maaratakse kohustuste tthtmiseks vajalilcu ressursside vahenemise
tOenäosus kindlaks, vaadeldes kOilci kohustusi kui Uht tervilcut. Eraldist kajastatakse isegi siis, kui rahalise
valjamineku tOenäosus sama kohustuste klassis oleva kfrje osas on vaike.

Eraldisi mOOdetakse kulutuste, mida eeldatavasti nOutakse kohustuse realiseerimiseks kasutades maksueelset
määra, mis peegeldab raha ajavaärtuse hetke turuhilmanguid ja kohustusega seotud spetsiifihisi riske. Eraldise
suurenemine aja mOodumise tOttu kajastatakse intressilculuna.

2.19 Tulu kajastamine

Tulu kaupade mUUgist kajastatakse saadud vOi saadaoleva tasu Oiglases väärtuses ja need on summad, mida on
saadud tamitud kaupade eest, vOttes arvesse koilci allahindlusi, tagastusi ja kaibemaksu. Kontsem kajastab tulu
siis, lad tulu suurust on vOimalilc usaldusvaarselt mOOta, kui on tOenaoline, et ettevOte saab tulevast majanduslildcu
kasu ja hi on taidetud teatud tingimused iga kontsemi tegevuse osas, mida kirjeldatakse alljargnevalt. Kontsem
kasutab hinnangute andmisel ajaloolise tulemusi, arvestades kliendi- ja tehinguliilci ning iga kokkuleppe
spetsiifikat.

Tulu teenuste osutamisest kajastatakse kasumiamandes vahnidusastme meetodil aruandehupaeval. Teenuse
valmidusastme hindamisel Iahtutakse teostatud mode ulevaatusest.

Kinnisvarainvesteeringutest saadud renditulu kajastatakse kasumiamandes lineaarsel meetodil rendiperioodi
jooksul.

2.20 Rendid

Kasutusrendina kajastatakse rendilepinguid, mule puhul enamus olulisi vara omandiga seotud riskid ja hUved
jaavad rendileandja kanda. Kasutusrendimakseid (mules on maha arvatud rendileandj alt saadud soodustused)
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kajastatakse kasumiaruandes Iineaarselt rendiperioodi jooksul. Kasutusrendi tulu kajastatakse Iineaarsel meetodil
konsolideeritud kasumiaruandes muude aritulude all.

Lisa 3 Olulised arvestuspOhimotted, hinnangud ja ebakindlused

Vastavalt rahvusvahelistele fmantsaruandluse standarditele (IFRS), nagu need on vastu vOetud Euroopa Liidu
poolt, fliginevad mitmed konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes esitatud finantsnaitajad
juhtkonnapoolsetel eeldustel ja hinnangutel, mis mOjutavad raamatupidamispOhimOtete rakendamist ja bilansis
raamatupidamise aruandes esitatud varade ja kohustuste fling tulude ja kulude väärtust. Tegelilcud tulemused ei
pruugi nendega kokku langeda.
Eeldusi ja hinnanguid vaadatakse pidevalt ule laktudes minevilcu kogemustest ja teistest faktoritest, kaasa arvatud
ootustest tuleviku sundmustele, mis hetke asjaolusid arvestades tunduvad pOhjendatud.

Edasilükkunud tulumaksuvara

Edasiluldcunud tulumaksuvara on mahaarvatavate ajutiste erinevustega seotud tuleviku mlumaksuvähendused,
mida kajastatakse selles ulatuses, milles need töenäoliselt ara kasutatakse tulevilcus tekkiva maksustatava kasumi
telddmisel. Seisuga 31. detsember 2013 oh kontsemi edasiltilckunud tulumaksuvara 460 tuhat eurot (31. detsember
2012 seisuga 231 tuhat eurot). Juhtkond usub, et kogu edasilUldcunud tulumaksuvara vOetakse kasutusele jargmise
maj andusaasta j ooksul.

Materiaalse pohivara kasulik eluiga

Materiaalse pOhivara kasulilcu eluea hindamiseks hihtub juhtkond samaste varadega seotud kogemustest. Vara
kasuhiku eluea hindamisel vOtab juhtkond arvesse vara planeeritud kasutust, hinnangulist tehnilist vananemist,
ffiUsihist kulumist ja väsimist fling vara kasutamise fiiüsilist keskkonda. Kui esineb muutus uhes nendest
tingimustest vOi hinnangust, siis vOib see muuta materiaalsete varade kasulilcu eluea hinnangut.

Varude allahindlus neto realiseerimisväärtusele

Neto realiseerimisväärtuse hhmang on varude hinnanguline muugthind, mis pOhineb kOige usa1dusvärsematel
andmetel, mis olid kattesaadavatel hinnangu tegemise ajal. Samas vOib tegelik muugihind tehingu toimumise
hetkeh erineda hinnangust. Varude allahindluse vajadus ja ulatus mäaratakse kindlaks jiirgmiselt: valmistoodangu
allahindlus toimub vastavalt varude mUugipotentsiaalile, mudeli vahnimise kuupaevale ja neto
realiseerimisvaarmsele; tooraine ja muu materjali allahindlus toimub vastavalt materjalide kasutatavusele
valmistoodangu tootmisel ning muugitulu teenimisel; lOpetamata toodangu ahlahindlus toimub vastavalt varude
lOpetatuse astmele, mida saab usaldusväärselt mOOta.

Hinnanguid ja nende aluseks olevaid eeldusi vaadatakse pidevalt tile. Raamatupidamislilce hinnangute muutused
kajastatakse aruandeperioodil, mule jooksul hinnangut muudetakse, kui hinnang käsitleb ainult antud perioodi vOl
muutuse tegemise perioodih ja tulevastel perioodidel kui muutus kasitleb nii kuimasolevat perioodi kui ka tulevasi
perioode.

Turusituatsiooni ebakindlus

Arenevatel turgudel, sealhulgas Valgevene Vabariik, esineb rohkem majanduslildce, poliitihisi, sotsiaalseid,
oiguslikke ja seadusandlildce riske, mis erinevad arenenud turgudel esinevatest riskidest. Nagu eelnevalt mainitud,
vOivad oodatavad ja tegelilcud finantsraskused arenevatest maades vOi investeerimisriski taseme töus nendes
riilcides mOjuda negatiivselt Valgevene Vabarligi majandusele ja investeerimiskliimale.

Valgevenes tegutsevaid ettevOtteid mOjutavad seadused ja mäarused muutuvad jätkuvalt kiiresti. Maksu-, valuuta
ja tohlialased seadused on mitmeti tOlgendatavad, ning muud Oigus- ja fmantsahased takistused kujutavad olulist
v1jakutset Valgevenes tegutsevatele ettevOtetele. Riigi majanduslilc suund tulevilcus sOltub suures osas valitsuse
poolt rakendatud majanduslikest, fiskaal- ja rahalistest meetmetest, uheskoos Oiguslilcu, reguhatiivse ja poliitilise
arenguga.

Ghobaahses finantssUsteemis on jätkuvalt tOsiseid probleeme. Paijudes riilcides on majanduskasvu märad
vähenenud. Lisaks on ebakindlus kasvanud seoses paljude eurotsooni riilcide ja nende fmantsinstitutsioonide
krediidivOimekuse langusega, mis kujutavad endast olulist riski nende maade riigivOla tasumise vOimekusele.
Need probleemid vOivad viia globaalse ja Valgevene majanduse kasvu aeghustumiseni ja mojuda negatiivseht
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kontsemi Valgevene tütarettevOtete kapitali maksumuseie ja kättesaadavusele, samuti uldiselt mOjutada kontsemi
aritegevust, aritegevuse tulemusi, fmantspositsiooni ja arenguvaijavaadet.

Valgevene rahvusvaluuta devalveerimisest - 2011. aastai devaiveeris Vaigevene Keskpaiik astmeiiseit valgevene
rubla (mais ja oktoobris 2011. aastai), mis aasta lOikes tähendas vaiuuta odavnemist vaiuutakorvi suhtes 172%.
2013. aastal oh vaigevene rubia stablilne ja vahetuskurss valuutakorvi suhtes odavnes ainuit 9,7%.

2011. aastal tOstis Valgevene Keskpank jark-jargult refmantseerimise mära, mis seisuga 31.12.2011 moodustas
45%. 2012. aastai alustati refmantseerimise mära vhendamist ja seisuga 31. detsember 2012 ja 31. detsember
2013 oil see vastavalt 30% ja 23,5%. 2011. aasta septembris aiandas reitinguagentuur Standard & Poor’s
Vaigevene Vabarilgi pikaajalise kodumaise ja välisvaluutakohusmste reitingu Bit B-’ni. Samas muudeti reitingu
väljavaade 2012. aasta keskei stabiilseks.

Inflatsioon — aiates 1. jaanuarist 2011 kiassifitseeriti Valgevene Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite järgi
hUperinflatiivseks. Statistikajargi moodustas tarbijahhmaindeksi kasv 2013. aastal 16,5%. (2012: 21,8%).

Ukrainat ioetakse kasvavaks majanduseks, mida iseioomustavad suhteiiselt suured majanduslikud ja poliitiiised
riskid. Ukraina majanduse stabilisus tulevikus sOltub pöhiiiselt vaiitsuse poolt eliuviidud reformidest ja
majanduslike, finants- ja rahameetmete efektiivsusest, koos arengutega maksusüsteemis, Oigusruumis,
seadusadluses ja poilitikas. Areneva majandusena mOjutavad Ukrainat turu iangus ja muu maailmamajanduse
aegiustumine. Vaatamata Ukraina majanduse aeglustumiseie kasvas Kontsemi tegevus 2013. aastal Ukrainas
mrkimisväärsed 33,9%ja moodustas $ 514 tuhat eurot, vOrreldes 6 357 tuhande euroga 2012. aastal.

2013. aastai Uksaiiia SKT aasta lOilces ei muutunud (2012: kasv 0,2%), samas kui toostustoodang vahenes 4,7%
(2012: vThenes 0,5%). Uhuaina valitsus kehtestas mitmed vahisvaluutapifrangud, mule eesmrgiks oil tugevdada
rahvuslikku valuutat grivnat. Seoses Ukraina Keskpanga otsusega vahendada rahapaldcumist jäi inflatsioon aasta
lOilces praktiliselt nulli. Riigi välisvaluutareservid vähenesid aasta hOpuks koline kuu impordimahu tasemele seoses
väilcsemate tuiudega toorainete ja pohlumajandustoodete mUugist, vajadusest maksta tagasi laenusid, peamiselt
Rahvusvaheiisele Valuutafondile, ja tasuda varasemad maagaasivOiad ja jooksvate gaasitamete eest.

2014. aasta jaanuaris-veebruaris vähenes grivna värtus maailma suuremate vaiuutade suhtes markimisväärseit.
Uus vaiitsus kutsus tiles ahustama Rahvusvahelise Vaiuutafondiga koheseid iäbfrääkimisi laenuvOimaluste uie ja
vOimalilcu maksejouetuse vähtimiseks.

Poliitilise ja majandusliku kriisi loppiahendus ja mOjusid on raske prognoosida, kuid neil vöib olla oluline mOju
Ukraina majandusele ja kontsemi aritegevusele.

Lisa 4 Oiglase väärtuse määramine

Ostjateht iaekumata arvete, miiiest on maha arvatud aihahindiused ja hankijateie voignevuste jaakmaksumus ei
erine juhtkonna hinnanguh oluiiseht nende Oighasest väärtusest. Finantskohustuste oiglase väärtuse heidmisel
avaiikustamise eesmargil on diskonteeritud lepinguhisi tulevilcu rahavooge kehtivate turuintressimaaradega, mis on
kontsemile kattesaadavad sarnaste finantsinstrumentide kasutamisel.

Lisa 5 Finantsrisldde juhtimine

Kontsemi tegevusega vOivad kaasneda mitmed fmantsriskid, milieks on krediidfrisk, hikviidsusrisk ja tururisk
(seathuigas vahuutarisk ja Oighase väärtuse intressfrisk). Kontsemi riskide juhtimise alane tegevus pöhineb
fmantsturgude prognoosimatusel ja sehhe eesmargilcs on vahendada miinimumini sehle potentsiaaiset negatiivset
mOju kontsemi finantstulemusele.

Kontsemi riskijuhtimise UldpohimOtete sönastamine ja nende rakendamise järelevalve kohustus lasub kontsemi
juhamsei. Oma eesmrkide saavutamiseks on riskijuhtimise protsess uhildatud tavapärase juhtimis- ja
aritegevusega. Riskijuhtimise all möistetakse protsesse, mis tuvastavad, hindavad ja juhivad äririske, mis vOivad
takistada vOi ohustada ärieesmarkide saavutamist.

Krediidirisk

__________________-
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Krediidfrisk vaijendab potentsiaalset fmantskahju kontsemile, mis tekib juhul, kui klient vOi lepingupartner,
kellega on seotud mOni fmantsinstrument, ei suuda täita oma lepingulisi kohustusi kontsemi ees, ja tekib peamiselt
kontsemi nOuetest ostj ate vastu.

Krediidfriski, vaija arvatud Iaekumata nOuete saldodega seotud krediidfriski, juhitakse kontsemi tasandil. Iga
kohalilcu uksuse kohustuseks on juhtida ja analuusida iga uue kliendi lcediidiriski enne standardsete makse- ja
tametingimuste paldcumist kliendile. Krediidirisk tuleneb rahast ja raha ekvivalentidest, pankades ja
fmantsinstitutsioonides deponeeritud summadest ning hulgimuUgildientide bediidfriskist, seathulgas laekumata
nOuded ja kokkulepitud tehingud. Pankade ja finantsinstitutsioonide puhul aktsepteeritakse ainult tehingupartnereid,
kellele on antud soltumatu esmaldassiline reiting. Kui hulgimuugikliendile on omistatud sOltumatu reiting, siis
kasutatakse neid reitinguid. Kui soltumatut reitingut ei ole omistatud, siis hindab Idiendi bediidilcOlbulildcust
riskijuhtimisUksus, vOttes arvesse tema finantsseisundit, ajaloolist kogemust ja teisi tegureid. thdividuaalsed
riskilimiidid kehtestatakse sisemiste vOi valimiste reitingute pOhjal vastavalt kohafficu tilcsuse juhamse poolt
kehtestamd piiridele. Krediidilimiitide kasutamist jalgitakse regulaarselt. Arveldamine jaeklientidega toimub kas
sularahas vOi kasutades levinumaid lcediitkaarte. Aruandlusperioodi jooksul lcediidilimiite ei uletatud ja juhtkond ei
eelda kahjumeid tehingupartnerite poolsete kohustuste taitmatajatmise tulemusena.

Maksimaalne krediidiriskile avatud summa on finantsvarade (v.a. mUUgiootel fmantsvarad)
raamatupidamisvaartus. Aruandekuupaeva seisuga olid maksimaalsed krediidfriskile avaffid summad jargmised:

tuhandetes eurodes 31.12.2013 31.12.2012
Rahajarahaekvivalendid 19 165 16260
Nouded ostjate vastu 8 052 12 056
Nouded seotud osapoolte vastu 580 528
MuudnOuded 738 210
Kokku 28 535 29 054

Maksimaalne krediidiriskile avatud summa raha ja raha ekvivalentide suhtes on järgmine:

13 379
2 500

19 165

8 899
4 102

16260

Ostjatelt laekumata arvete ja muude nOuete vanuseline analuus:

Bruto Allahindlus Bruto Allahindlus
tuhandeteseurodes 2013 2013 2012 2012
Maksetahtaeg Uletamata 8 231 0 10 188 0
Maksetahtaeg uletatud 1-30 päeva 308 0 1701 0
Maksetahtaeg Uletatud 31-90 päeva 655 -428 206 0
Maksetahtaeg uletatud 91-180 päeva 103 -103 345 -345
Maksetahtaeg uletatud enam kui 180 paeva 109 -109 144 -144
Kokku 9 406 -640 12 584 -489

Maksetahtaeg uletamata grupis olevad nouded on hulgildientidele. Olulist riskilcontsentratsiooni klientide nOuetes ei
ole.

NOuete väärtuse langus on kajastatud, kui klientidel on olulised finantsraskused ja laekumise tOenäosus on loetud
madalaks. Aastajooksul toimunud muutused ostjatelt laekumata arvete ja muud nOuete allahindluses olid järgmised:

2013 2012
-489 -566
-310 -6

130 9
29 74

-640 -489
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tuhandetes eurodes 31.12.2013 31.12.2012

Fitch reiting A-AAA 5 786 7 361

Fitch reiting B-BBB 0 0

Reitinguta
sh. reitinguta Euroopa Liidus

Raha ekvivalendid kokku

tuhandetes eurodes
Saldo perioodi alguses
EbatOenaoliseks hinnatud nOudeid
Laekunud ebatOenaolisi noudeid
Valuutakursi muutuste mOju
Saldo perioodi lopus
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Likviidsusrisk

Likviidsusrisk valjendab potentsiaalset ohtu, et kontsern ei suuda tasuda fmantskohustusi nende maksetahtaegade
saabudes. Kontsemi tegevusfflcsused koostavad rahavoogude prognoose, mis koondatakse kontsemi finantsiilcsuse
poolt. Kontsemi fmantsüksus prognoosib pidevalt kontsemi likviidsusnouete täitmist tagamaks, et ettevOttel on
oma tegevusvaj aduste täitmiseks piisavalt vahendeid. Sellistes prognoosides vOetakse arvesse kontsemi
finantskavasid, vastavust sisemistele bilansi sthtarvude näitajatele ja vajadusel asjaomaseid regulatiivseid voi
muid nOudeid, näiteks valuutapifranguid.

Seisuga 31. detsember 2013 ja 31. detsember 2012 ületas kontsemi käibevara luhiajalisi kohusnisi.

Alipool toodud tabelis analUUsitakse kontsemi fmantskohustusi lepingujargsete lunastustahtaegade jargi lahtuvalt
jarelejaänud perioodist aruandekuupäeva seisuga. Tabelis on näidatud lepingujargsed diskonteerimata rahavood.

Bilansiline Lepingujirgsed 6 kuud vOl 6-12 1-2 2-5
maksumus rahavood vähem kuud aastat aastat

tuhandetes eurodes
seisuga 31. detsember 2013
Finantskohustused
Pangalaenud
VOlad tarnijatele
Muud vOlad
Kokku

tuhandetes eurodes
seisuga 31. detsember 2012
Finantskohustused
Pangalaenud
Völad tamijatele
Muud vOlad
Kokku

Tururiskid

Valuutarisk

79 79 79 0 0 0
7707 7707 7707 0 0 0
1378 1378 137$ 0 0 0
9164 9164 9164 0 0 0

Bilansiline Lepingujärgsed 6 kuud vol 6-12 1-2 2-5
maksumus rahavood vähem kuud aastat aastat

47 47 47 0 0 0
7810 7810 7810 0 0 0
1114 1114 1114 0 0 0
8971 8971 8971 0 0 0

Tururisk väljendub turuhindade vOimalilcus muutuses, nagu naiteks valuutakursside, intressiinäärade ja kapitali
hinna muutused, mis mojutavad kontsemi tulu vol fmantsinsmimentide väärttist. Tururiskide juhtimise eesmärgilcs
onjuhtida tururiski mOjusid mOistlilces pifrides, pidades silmas vajadust optimeerida kontsemi vara tootlust.

Kontsem on avatud valuutakursiriskidele muudud ja sisseostetud kaupade ja teenuste ning Iaenukohustuste ja
sularaha osas, mis on fikseeritud muudes vaäringutes, kui seda on kontsemi ettevOtete arvestusvaluuta. Kontsemi
jaemuugiturgudel on mUUgihinnad filcseeritud järgmistes vaaringutes: EUR (euro), LVL (Läti latt), RUB (Vene
mbla), BYR (Valgevene rubla), UAH (Ukrainia grivna). Muud ostu- ja mUUgitehingud teostatakse peamiselt
eurodes ja USA dollarites. Kontsemisisesed tehingud teostatakse valdavalt Vene rublades, Valgevene rublades ja
eurodes.

Valdav osa naistepesu tootmiseks vajalilcest materjalidest imporditakse Euroopa Liidu liilcmesriilddest.
Mateijalide ostud teostatakse peamiselt eurodes.

Kontsem muub kaupu hulgimuugi tingimustel UIdjuhul Vene rublades. Kontsemi jaemuugihinnad on filcseeritud
vastava kohaliku turu vaaringus. Kohalilce vringute vahetuskursside muutmine avaldab moju nil kontsemi
muugitulule kui ka kuludele. Majanduskeskkonna kifre muutumine ja valuuta kallinemine vOi odavnemine
jaekaubandusturul vOib avaldada olulist mOju kontsemi ritegevuseJe ja klientide ostujOule.

Muude rahatiste vahendite ja kohustuste osas, mis on fikseeritud valisvaluutas, tagab kontsem, et avatus
valuutakursside kOilwmistele hoitakse aktsepteeritaval tasemel. Selle saavutamiseks ostab ja mUUb kontsem
vajadusel valisvaluutat hetkehindadega, et toime tulla kursside itihiajaliste kOilcumiste negatiivsete mojudega.

Kontsem on koige rohkem avatud valuutariskidele, mis tulenevad BYR, RUB ja UAH vahetuskursi kOilcumisest.
Selle riski vahendamiseks hoiab kontsem raha stabiilsemates valuutades, nagu euro. Valuutariski juhtlmiseks
hoitakse BYR, RUB vOi UAH summat, mis on vajalilc kohustuste taitmiseks vastavate tamijate ees. Kontsem ei
kasuta valuutariskide maandamiseks tuletisinstrumente.
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Kontsemi majandustulemusi mOjutanud valuutakursside muutused euro (sulgemiskursside pOhjal) suhtes olid
aruandeaastaljargmised: Ukraina grivna +5,9% (2012: -3%), USA dollar 3,9% (2012: -2,3%), Valgevene rubla -

15,3% (2012: -5%)ja Vene rubla -12,2% (2012: +2,8%). Läti lati kurss on euro suhtes fikseeritud. Kontserni
avatus valuutariskile arvestuslilce summade alusel oh jrgmine:

tuhandetes eurodes
seisuga 31. detsember 2013 Kokku fUR BYR RUB LVL USD Muu

Rahajarahaekvivalendid 19165 7912 4 137 698$ 31 59 37
NOudedostjatevastu $632 1247 1226 5283 $1 0 794
Muugiootel fmantsvarad 497 0 497 0 0 0 0
MuudnOuded 738 36 616 21 65 0 0

Tagatisega pangalaenud -79 0 -79 0 0 0 0
VOlad tamijatele -7 707 -4 755 -2 206 -245 -198 -162 -141
MuudvOlad -137$ -8 -1369 0 -1 0 0

Avatud riskipositsioon 19 867 4 432 2 822 12 04$ -22 -103 691

tuhandetes eurodes
seisuga 31. detsember 2012
Rahaja raha ekvivalendid
NOuded ostj ate vastu
MuUgiooteh fmantsvarad
Muud nOuded
Tagatisega pangahaenud
Volad tamijatele
Muud vOlad
Avatud riskipositsioon

Kokku fUR BYR RUB LVL USD Muu
16260 9517 3653 2555 49 80 406
11 988 1146 1 41$ 7 975 65 0 1 384

492 0 492 0 0 0 0
188 38 131 14 3 0 2
-47 0 -47 0 0 0 0

-7805 -4984 -1801 -144 -277 -115 -484
-1 114 -38 -1 007 -4 -61 0 -4
19962 5679 2839 10396 -221 -35 1304

Kui Valgevene rubla oleks 31. detsembril 2013 all] argnevate valuutade suhtes nOrgenenud 10%, oleks kasum vOl
kahjum suurenenud (vahenenud) ahljargnevalt, anahUUs eeldab, et kOilc muud sisendid, eelkOige intressimaarad,
jäävad samaks. Anahüus 2012. aasta kohta on tehtud samadel alustel.

Möju kasum lie enne maksustamist
tuhandetes eurodes
FUR
RUB
Kokku

Möju omakapitatite
tuhandetes eurodes
FUR
RUB
Kokku

2013 2012
35 -289

1208 1310
1243 1 021

2013 2012
29 -237

991 1 074
1 019 837

Valgevene rubla 10% tugevnemine euro ja rubla suhtes oleks toonud kaasa vOrdse, kuid vastupidise margiga moju
eeldusel, et kOik muud sisendidjaavad samaks.

Kui rubla euro sulites oleks 31. detsembril 2013 nOrgenenud 10%, oleks kasum vOl kahjum suurenenud
(vähenenud) alljargnevalt. AnaluUs eeldab, et kOik muud sisendid, eellcoige intressimäärad, jäävad samaks.
AnalUüs 2012. aasta kohta on tehtud samadel alustel.

Mt3ju kasumlie enne maksustamist
tuhandetes eurodes

FUR
Kokku

Inftslaljseerftucj &nvtt IdenWitseerimseks
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Mt3ju omakapitalile
tuhandetes eurodes

EUR
Kokku

2013. a konsolideeritud
majandusaasta aruanne

Rubla 10% tugevnemine euro suhtes oleks toonud kaasa vOrdse, kuid vastupidise margiga mOju eeldusel, et köik
muud sisendid jäävad samaks.

Intressirisk

Intressirisk väljendab potentsiaalset ohtu, et fmantsinstrumendi väärtus kOigub seoses muutustega turu
intressimäärades. hitressirisk tuleneb fflcseeritud intressimaaraga deposiitidest. Kontsemi juhtkonna hinnangul on
intressimäära risk olulise mOjuta, kuna kontsernil ei ole olulisi pilcaajalisi deposiite ega laene.

Kapitali juhtimine

Kontsemi eesmargilcs kapitali juhtimisel on tagada kontsemi tegevuse jätkuvus, et kindlustada aktsionäride ja
teiste osapoolte huve. Kontsem juhib kogu omakapitali, seathulgas mitte-kontrollivaid osalusi kui kapitali.
Välised kapitalinouded tulenevad Eesti Ariseadustikust, mis sätestab teatud omakapitali miinimummäärad. Need
nOuded on kaasatud kapitali juhthnise protsessi ja on olnud täidemd kOigi aruandeaastate osas. Kontsemi
kapitalijuhtimise pOhimOtted ega regulatiivsed nOuded kapitali juhtimisele aruandeperioodil ei muutunud. Olulises
mahus vOOrvahendite kaasamist ei planeerita.

Lisa 6 Kontserniettevötted ja äriühendused

EmaettevOte
AS Silvano Fashion Group

Asukoht POhitegevusala

Eesti ValdusettevOte

Osalus Osalus
31.12.2013 31.12.2012

AS-ile Silvano Fashion Group kuuluvad
ettevötted
SP ZAO Milavitsa

AS Lauma Lingerie

ChPGimil

OAO Yunona

S000 TorgovajaKompanija “Milavitsa”

ZAO Linret
ZAO StolichnajalorgovajaKompanija
“Milavitsa”
000 TorgovajaKompanija “Milavitsa”
Milavitsa-logistilc 000
France Style Lingerie S.a.R.L.
OU Linret EST
SIA Linret

Tehingud 2013. aastal

Valgevene Tootmine ja
hulgikaubandus

Lati Tootmine,
hulgi- ja

j aekaubandus
Valgevene Tootmine ja

hulgikaubandus
Valgevene Tootmine ja

hulgikaubandus
Valgevene Hulgi- ja

j aekaubandus
Venemaa Hulgikaubandus
Venemaa

6. juunil 2013 asutas AS Silvano Fashion group tütarettevOtte Lätis, SIA Linret, osakapitaliga 2 000 Läti latti.

20. novembril 2013 AS Silvano Fashion Group omandas 128 SP ZAO Milavitsa aktsiat eraaktsionri käest, mille
tulemusena kasvas Grupi osalus $l,12%-lt 82.47%-ni.

28. detsembril 2013 AS Silvano Fashoin Group vOOrandas 100% OU Linret EST osakutest.

2013 2012
251 28
251 2$

8 1, 12%

100%

100%

82,47%

100%

100%

5 8,3 3%

100%

100%

100%
100%
50%

100%
0%

100%

Ukraina
Valgevene

Prantsusmaa
Eesti
Läti

Hulgilcaubandus
Hulgilcaubandus

Logistika
ValdusettevOte
ValdusettevOte
ValdusettevOte

5 8,3 3%

100%

100%

100%
100%
100%
100%
100%

0%
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Nimetatud tehingutel puudub oluline mOju Silvano fashion Group tegevusele.

Tehingud 2012. aastal

majandusaasta aruanne

24. detsembril 2012 omandas AS Silvano Fashion Group 74% osaluse 000-s Torgovaja Kompanija Milavitsas
(Ukraina). Omandamise eest makstud summa oh ebaoluline. Omandamise tulemusena suurendab kontsem oma
esindatust sellel turul. Soetuse mOju 2012. aasta tulemustele on väike, kuna tehing toimus 2012. a lOpus. Kui
omandamine oleks toimunud 2012. aasta alguses, oleksid konsolideeritud muugitulu ja kasum olnud 20 12.a
vastavalt 700 tuhande euro ja 120 tuhande euro vOrra suuremad.

Lisa 7 Raha ja raha ekvivalendid

tuhandetes eurodes
Seisuga 31. detsember
LUhiajalised deposiidid kOilcides valuutades
Pangakontod teistes valuutades, v.a EUR
Rahateel
Pangakontod EUR
Raha kassas
Kokku

Lisa $ Finantsvarad ja -kohustused

tuhandetes eurodes
Seisuga 31. detsember
Varad
MUugiootel fmantsvarad
NOuded ostj ate vastu, neto
Muud nOuded
Rahaja raha ekvivalendid
Kokku

tuhandetes eurodes
Kohustused
Pangalaenud
VOlad tarnijatele
Muud vOlad
Kokku

2013 2012
13 617 13 305
2288 1 119

208 481
3021 1319

31 36
19 165 16 260

2013 2012

497 492
8632 11988

134 188
19 165 16 260
2$ 428 28 92$

2013 2012
79 47

7707 7810
782 1 114

8568 8971

Muud vOlad ei sisaida kiientide ettemakseid toodete ja teenuste eest summas 596 tuhat eurot (31. detsember 2012
seisuga 474 tuhat eurot), lUhiajalisi eraidisi summas 348 tuhat EUR (31. detsember 2012 seisuga 387 tuhat EUR),
viitvOlgasid summas 1 403 tuhat eurot (31. detsember 2012 seisuga 1 385 tuhat eurot) ja tulevaste perioodide tulu
summas 1 tuhat eurot (31. detsember 2012 seisuga 1 tuhat eurot) kuna need kohustused ei kujuta endast
fmantsinstrumente. Muud nOuded ei sisaida käibemaksu ettemaksu tasumata arvetest summas 476 tuhat eurot (31.
detsember 2012 seisuga 86 tuhat eurot), tulevaste perioodide kulusid summas 128 tuhat eurot (31. detsember 2012
seisuga 127 tuhat eurot), ettemakseid summas 196 tuhat eurot (31. detsember 2012 seisuga 243 tuhat eurot),
ettemakstud maksusid summas 1 473 tuhat eurot (31. detsember 2012 seisuga 2 355 tuhat eurot) ja muugiootei
varasid summas 3 tuhat eurot (31. detsember 2012 seisuga 3 tuhat eurot) kuna need nouded ei kujuta endast
finantsinstrumente. 2012. aastas muud nOuded sisaldasid pikaajalist laenunouet kolmandale osapoolele summas 1
tuhat eurot. 2013. Aastas antud saldo oil 0.

tuhandetes eurodes 31.12.13 31.12.12

Toorainejamaterjal 5 485 6 396

lnftsialiseerjtud ainult identifitseerimiseks
lnitiafled for the prp,se of Identification only
lnitsiaalid/jnjtjals

Kuupäev/date Ok .11
PricewaterhouseCoopers Tall!nn

Lisa 9 Varud
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AS Silvano Fashion Group
2013. a konsolideeritud

majandusaasta aruanne

Löpetamata toodang
Valmistoodang
Muud varud
Kokku

3 024
16 102

262
24 873 24 598

Kontsem hindas koik kasumskOlbmatud varad 100% alla. Seisuga 31. detsember 2013 hindas kontsem toorainet
alla netorealiseerimisvaärtusele summas 771 tuhat eurot (2012: 985 flihat eurot). Seisuga 31. detsember 2013
hindas kontsem valmistoodangut alla netorealiseerimisväärtusele summas 167 tuhat eurot (2012: 174 tuhat eurot).
Allahindlused on kajastatud mUUdud kaupade kulus.

Lisa 10 Investeeringud sidusettevötetesse

Köilc osalused siduseffevOtetes kuuluvad tfltareffevOttele SP ZAO Milavitsa. Kapitaliosaluse meetodit kasutatakse
tuginedes viimastele saadaolevatele 2012. a fmantsandmetele sidusettevOtete kohta. Alljiirgnevalt on toodud
koldcuvote kapitaliosaluse meetodil kaj astatavate investeeringute finantsandmete kohta:

Seisuga 31. detsember 2013

tuhandetes eurodes

Osaluse
m51r Varad Kohustused Kontsemi osa

kokku kok]cu Omakapital omakapitalis Tulud Kulud Kasum

Kontsemi
osa

kasumis

000 Torgovyj Dom -‘ io

Milavitsa — Novosibfrsk

ZOO Torgovyj Dom 25%
Milavitsa — Tjumen
000 Uraiskoje
Predstavitelstvo Torgovyj 35%
Dom Milavitsa, Ufa

_______

tuhandetes eurodes

000 Torgovyj Dom
Milavitsa — Novosibfrsk

ZOO Torgovyj Dom
Milavitsa — Tjumen
000 Uraiskoje
Predstavitelstvo Torgovyj
Dom Milavitsa, Ufa

Lisa 11 Muugiootel finantsvarad

InIteIeIIserftud alnult IdentitItsøerirnisk
InW&IeU for the pigposo cf Identific.ation ony
Iriitsiaalld/lnitiaIs

— V.
Kuupäev/date

____________________________

PricewaterhouseCoopers, TaIIinn

2 965
14 751

486

1 355 910 445

247 201

8 4 4

111 5008 5003 5 1

45 11 915 905

Seisuga 31. detsember 2012

10 3

1 78 76 3 1

Osaluse
ma5r

1 609 1 115 494 124 6 002 5 984 5

Kontsemi
Varad Kohustused Kontsemi osa osa
kokku kokku Omakanital omakanitalis Tulud Kulud Kasum kasumis

25% 1771 1159 612 153 5994 5885 109 27

25% 230 188 42 10 1317 1294 23 6

35% 9 5 4 2 94 90 4 1

2010 1352 658 165 7405 7269 136 34

Andmed kontsemi muugiootel fmantsvarade kohta
Osalus Jäakmaksumus

Asukoha
tuhandetes eurodes maa Pöhitegevusala 2013 2012 31.12.2013 31.12.2012
OJSC $vitanok Valgevene Tootmine 11,3726% 11,3726% 469 465
CJSC Minsk Transit Bank Valgevene Finantseerimine 0,0600% 0,0600% 14 14
OJSC Belvnesheconombank Valgevene Finantseerimine 0,0047% 0,0047% 13 13
National Pension fund of
Belarus Valgevene Finantseerimine 0,0005% 0% 0 0
OJSC Belinvestbank Valgevene Finantseerimine 0,0001% 0% 0 0
Kokku - 497 492
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2013. a konsolideeritud
AS Silvano Fashion Group majandusaasta aruanne

Muud investeeringud on kajastatud soetusmaksumuses, ja neid on korrigeeritud vOttes arvesse huperinflatsiooni
moju vastavalt standardile lAS 29, kuna aktsiad ei ole kaubeldavad aktiivsel turul fling nende Oiglast väärtust el
ole vOimalilc usaldusvaärselt mööta. OAO Belvnesheconombank, ZAO Minsk Transit Bankja OAO Svitanok on
kasumlikud ettevOtted fling nimetatud investeeringute väärtuse languse kohta tOendid puuduvad.

Lisa 12 Immateriaalne pöhivara

tuhandetes eurodes Lopetamata
Tarkvara Kaubamärgid projektid Kokku

31.12.2011
Soetusmaksumus 637 56 343 1 036
Aluimuleeritud amortisatsioon -536 -21 -309 -866
Jääkmaksumus 101 35 34 170

Muutused 2012. aastal
Huperinflatsiooni mOju algsaldodele ja

15 5 6 26
valuutakursi muutuste moju
Omandamised 6 0 445 451
Ulekandmisedja umberliigitamised 294 0 -282 12
VoOrandamised -2 0 -1 -3
Amortisatsioon -184 -9 0 -193
Valuutakursi muutuste reserv -2 -2 -16 -20
Jääkmaksumus 228 29 186 443

31.12.2012
Soetusmaksumus 1 001 63 545 1 609
Akumuleeritud amortisatsioon -773 -34 -359 -1 166
Jäakmaksumus 228 29 186 443

Muutused 2013. aastal
Huperinflatsiooni mOju algsatdodele 180 3 -131 52
Soetus 335 5 126 466
Ulekandmisedja umberliigitamised 160 -5 -155 0
Voorandamised 0 0 -3 -3
Amortisatsioon -174 -9 0 -183
Valuutakursi muutuste mOju -48 -2 -6 -56
Jääkmaksumus 681 21 17 719

31.12.2013
Soetusmaksumus 1 634 40 379 2 053
Amortisatsioon -953 -19 -362 -1 334
Jääkmaksumus 681 21 17 719

Seisuga 31.12.2013 oh kontsemi poolt kasutatavate, kuid tgielilcult amortiseeritud immateriaalsete pohivarade
soetusmaksumus 779 tuhat eurot (2012: 256 tuhat eurot).

Lisa 13 Kinnisvarainvesteeringud

tuhandetes eurodes 2013 2012
31.12.2012
Soetusmaksumus 1 818 1 566
Akumuleeritud kulum -199 -136
JAãkmaksumus 1 618 1 430

Huperinflatsiooni mOju algsaldodele ja
esitusvaluuta vahetuskursi muutus 16 229
Omandamised

_______________

Initsialiseeritud ainult identifitseerjmjseks
Initialled for the purpose of Identification only 36
Initsiaalid/injtjals
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Kuupäev/date2,.,Q t.jy
PricewaterhouseCoopers TaIIinn



2013. a konsolideeritud
AS Silvano Fashion Group majandusaasta aruanne

Kulum -42 -41
Jaakmaksumus 1 592 1 618

31.12.2013
Soetusmaksumus 1 835 1 817
Akumuleeritud kulum -243 -199
Jaakmaksumus 1 592 1 618

Seisuga 31.12.2013 ja 31.12.2012 koosnesid kontsemi kinnisvarainvesteeringud 2007. aastal soetatud hoonetest
(728,3 m2) asukohaga Nemiga 8, Minsk, Valgevene fling 2009. aastal liigitati veel kaks kinnisvara Minskis ja
Mogilevis (Valgevene) materiaalsest pohivarast umber kinnisvarainvesteeringuks, sest kontsem nimetatud hooneid
ei kasutanud ja need olid renditud kolmandale isilcule.

Kinnisvarainvesteeringud on kajastatud soemsmaksumuses, millest on maha arvatud akmnuleeritud kulum ja
allahindlused. Kinnisvarainvesteeringutest saadud rendimlu on kajastatud konsolideeritud kasumiaruandes
summas 282 tuhat eurot (2012: 285 tuhat eurot). Juhtkonna hhmangul ei erine kinnisvarainvesteeringute
bilansiline jaakmaksumus seisuga 31. detsember 2013 oluliselt nende Oiglasest väärtusest. Juhtkonna hinnangud
Oiglase väärtuse kohta ainult informatiivsel eesmargil pohinevad hindadel, mida saadakse samaste objektide
müügist samastes tingimustes tavaparase tehinguna turuosaliste vahel. Oiglase väärtuse hindamisel kasutatud
kattesaadavad turuväärtust kasitlevad andmed holmasid hiljuti toimunud tehinguid objektidega, mule suums,
asukoht, tehnilised andmed, akumuleemnud amortisatsioon ja jarelejaanud kasulilc eluiga olid samased antud
objektiga. Kontsem ei kaasanud kinnisvarahinnangute Oiglase väärtuse hindamisel valiseksperte.

Lisa 14 Materiaalne pOhivara

tuhandetes eurodes Mund Lopetamata
Maa ja Masinad ja seadmed ja ehitused ja
ehitised seadmed inventar ettemaksed Kokku

31.12.2011
Soetusmaksumus 6 516 18 207 4 179 302 29 204
Akumuleeritud kulum -1 970 -10 556 -2 475 0 -15 001
Jaakmaksumus 4 546 7 651 1 704 302 14 203

Muutused 2012. a 12 kuu jooksul
Huperinflatsiooni mOju algsaldodele 946 1 580 299 12 2 837
Lisandumised 0 108 118 2745 2971
Lisandumised ariuhenduste kaudu 0 0 7 0 7
Muugid -7 37 -62 0 -32
Umberliigitamised 77 1 041 584 -1 582 120
Kulum -212 -1557 -620 0 -2389
Valuutakursi muutused -217 -370 -71 -18 -676
Jaakmaksumus 5 133 8 490 1 959 1 459 17 041

31.12.2012
Soetusmaksumus 7 627 21 855 5 386 1 459 36 327
Akumuleeritud kulum -2 494 -13 365 -3 427 0 -19 286
Jaakmaksumus 5 133 8 490 1 959 1 459 17 041

Muutused 2013. a 12 kuu jooksul
Huperinflatsiooni mOju algsaldodele 734 1 199 243 69 2 245
Lisandumised 114 143 123 3284 3664
Muugid 0 -11 -152 0 -163
Umberliigitamised 273 3 532 618 -4 424 -1
Kulum -236 -1 458 -710 0 -2 404
Valuutakursi muutused -683 -1 111 -237 -194 -2 225
JaAkmaksumus 5 335 10 784 1 844 194 18 157

iflltsI&Ise,rltud ainult Identjfjtseerimiseks
Initialled for the ppoee of identification only 37lnltslaaljdfinjtjals vS
Kuupäevldate J.2sO1t .Th
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2013. a konsolideeritud
AS Silvano Fashion Group majandusaasta aruanne

31.12.2013
Soetusmaksumus $ 091 25 632 5 490 194 39 407
Akumuleeritud kulum -2 756 -14 $48 -3 646 0 -21 250
Jäakmaksumus 5 335 10 784 1 844 194 18 157

Seisuga 31. detsember 2013 oil kasutuses olevate täielikuit amortiseerunud materiaalse pOhivara objektide
soetusmaksumus 7 332 tuhat eurot (2012: 7 098 tuhat eurot).

Lisa 15 Maksud

Tulumaks koosneb ailjargnevatest komponentidest:

tuhandetes eurodes

tuhandetes eurodes

Maksueelne kasum/(kahjum)

Tulumaksukulu

2013 2012
4331 5739

-437 -57

3894 5682

Tasumisele kuuluv tulumaks

Edasilukkunud tulumaks

___________________________

Tulumaksukulu

Tutumaksukuluja kasumi vol kahjumi, mis on korrutatud asjakohase maksumaaraga, vOrdlus

Kontsemi 2013. a enamike tulude suhtes kohaldatav mlumaksumaär on 18% (2012 — 18%) . TütarertevOtete tulude
suhtes kohaldatava tuiumaksumaära vahemik on 1 5%—20% (2012: 1 5%—20%). Eeldatava ja tegeliku maksukulu
vOrdlus on esitatud alljargnevalt.

2013 2012
15 761 21 775

Teoreetiline tulumaks kohustuslilcu maksumäära alusei* 3 042 4 028

Mahaarvamisele mittekuuluvad kulud 223 544
Kohustuslilcu umberhindamise tuhistamine -470 -587
Valuutakursi kasumi kajastamine 0 -255

lAS 29— kahjum varade ja kohustuste maksubaasiit 783 1 037

lAS 29 — tasumisele kuuluva tulumaksu korrigeerimine -94 224
lAS 29 — dividendide korrigeerimine -51 -223

lAS 29 — varude umberhindamine 106 0
Teistes jurisdilctsioonides asuvate ttitarettevötete

13 62
erinevate maksumäärade mOju
Tulumaksumaära muutuse mOju 0 0
Saadud maksusoodustuste mOju 0 0
Muude pusivate erlnevuste moju 32 -27
Kontsemisiseste dividendide tulumaksu klnnipidamine 251 1161
Muud korrigeerimised 59 -283

3894 5682

* 2013.a oil kontsernija emaettevOtte teoreetiline tuiumaksumädr 19,3%, lahtudes keskmistest kaaiutud
tulumaksumaäradestja kontserni kaibest geograaflhistepiirkondade lOikes (Vt lisa 26) (2012: 18,5%).

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
Initiafled for the purpse of identification only
lnitsiaalid/initials

. Y
Kuupäev/date JS 38
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AS Silvano Fashion Group
2013. a konsolideeritud

majandusaasta aruanne

Edasilukicunud tulumaks tuleneb ajutistest erinevustest finantsseisundi aruandes kajastatud varade vOl kohustuste
raamatupidamislilce vartuste fling maksustamisväärtuste vahel. Kontsemi ja emaettevOtte edasilUklcunud
mlumaksuvarad ja kohustused on seotud jargmiste varade ja kohustustega:

tuhandetes eurodes

Mahaarvamisele kuuluvate ajutiste
erinevuste moju:

Materiaalne pöhivara
Varud
Nöuded ostj ate vastu ja muud
nOuded
Muud ajutised erinevused

Edasilükkunud tulumaksuvara

Maksustatavate ajutiste erinevuste
moju:

Materiaahe pohivara
Varud
Nouded ostj ate vastu j a muud
nOuded
Edasiltildcunud kulud
Muud ajutised erinevused

Edasilükkunud tulumaksukohustus
Edasilükkunud tulumaksuvara ja —

kohustus kokku

tuhandetes eurodes

Maksustatavate ajutiste erinevuste
mOju:

Materiaalne pOhivara
Varud
NOuded ostj ate vastu ja muud
nOuded
Muud ajutised erinevused

Edasilükkunud tulumaksuvara

Maksustatavate ajutiste erinevuste
moju:

Materiaalne pohivara
Varud
NOuded ostj ate vastu ja muud
nOuded
Tulevaste perioodide tulu
Muud ajutised erinevused

Edasilükkunud tulumaksukohustus
fdasllükkunud tulumaksuvara ja —

kohustus kokku

Kajastatud 31. detsember
kasumiaruandes 2013

Inltslollseeritud anultidentifjtseetjrnjseks
Initialled for the purpose of Identification only
lntsiaalid/in it lets .

Kuupäev/date2.O
PricewaterhouseCoopers TaNinn

1. jaanuar 2013 Hüperinflatsiooni mOju
algsaldodele ja

valuutakursi muutuste]e

5 2 -18 -11
79 -3 182 258

55 -1 43 97

93 0 10 103
232 -2 216 446

—1 —1
103 103

-53 -53

-2 156 -21 244 -1 933
-55 -55

-2 162 -21 244 -1 939

-1 930 -23 460 -1 493

1. jaanuar 2012 Hflperinfiatsiooni mOju Kajastatud 31. detsember
algsaldodele ja kasumiaruandes 2012

valuutakursi muutustele

-17 0 22 5
60 1 18 79

77 1 -23 55

116 3 -26 93
236 5 -9 232

-139 -22 160 -1
-281 -44 428 103

-41 -7 -5 -53

-1 508 -241 -407 -2 156
48 7 -110 -55

-1 921 -307 66 -2 162

-1 685 -302 57 -1 930
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AS Silvano fashion Group

Lisa 16 Omakapital

2013. a konsolideeritud
majandusaasta aruanne

Seisuga 3 1.12.2013 oh AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapital 11 820 tuhat eurot, mis jaguneb 39 400 000
aktsiaks nimivaartusega 0,3 eurot aktsia kohta. VOrreldes 31. detsembriga 2012 vähendati aktsiakapitali 0,1 euro
vOrra aktsia kolita, vastav väljamakse tehti sularahas 2013. aasta oktoobris. 2013. aastal maksis emaettevOte valja
dividende 0,1 eurot aktsia kohta.

Vastavalt pOhikirjale on AS-i Silvano Fashion Group miinimumkapital 4 500 tuhat eurot ja maksimumkapital 1$
000 mhat eurot.

KOigi emiteeritud aktsiate eest on täies ulatuses tasutud.

Seisuga 31. detsember
Aktsiakapital, tuhandetes eurodes
Aktsiate arv
Aktsia nimiväärtus, eurodes

2013 2012
11820 15760

39400000 39400000
0,3 0,4

Köilc AS-i Silvano Fashion Group aktsiad on nimelised lihtaktsiad. Iga lthtaktsia annab aktsionrile ffldkoosolekul
uhe hääle. Nimelise aktsia kohta aktsiatähte valja ei anta. Aktsiaraamat on elektrooniline ja seda hoitakse Eesti
väartpaberilceskuses.

Iga hihtaktsia annab aktsionärile Oiguse osaleda kasumi jaotamisel proportsionaalselt aktsionäri aktsiate arvule.
Otsuse dividendideks väljamakstava summa kohta votab vastu uldkoosolek ettevOtte kinnitatud raamatupidamise
aastaaruande alusel.

Aktsiate tühistamine 2012. aastal

30. juunil 2012. aastal toimus Silvano Fashion Group’i aktsionäride korraline uldkoosolek. Koosolek otsustas
tuhistada 100 000 emaettevOttele kuuluvat omaaktsiat, mule tulemusena vaheneb aktsiate koguarv 39,4 miljoni
aktsiani. KOik aktsiate registreerimiseks vajalilcud protseduurid vhdl lopule 2012. aasta lOpuks.

Omaaktsiad

Kontserni omaaktsiate reservi moodustab kontsemile kuuluvate ettevOtte aktsiate soetusmaksumus. Seisuga
31.12.2013 kuulus AS-ile Silvano Fashion Group 8$ $06 omaaktsiat (2012: 7 106), mule kontsem omandas
aktsiate tagasiostu programmi kigus. Tagasiostuprogramm khmitati jargmistel tingimustel:

SfG-1 on Oigus osta tagasi omaaktsiaid alates tagasiostu kinnitamise kuupaevast kuni 30. juunini 2014;
• SFG poolt tagasiostetavate omaaktsiate arv ei vOi uletada 400 000;
• SFG poolt Uhe aktsia eest tasutav maksimumhind on 2,50 eurot;

Tagasiosm penood algas 01.07.2013. Perioodil 01.07.2013 kuni 3 1.12.2013 osteti tagasi $1 700 alctsiat keslunise
hinnaga 2,493 5 eurot aktsia kohta kogumaksumusega 203,7 tuhat eurot.

Seisuga 31.12.2013 oh AS-il Silvano Fashion Group 1 759 aktsionäri (31.12.2012:2 119 aktsionäri).

Lisa 17 Kasum aktsia kolita

Tavakasumi leidmiseks aktsia kohta seisuga 31.12.2013 (31.12.2012) vOeti awutuste aluseks ettevOtte omanike
osa jaotatavast kasumist ja lihtaktsiate kaahutud keskmine arv.

tuhandetes aktsiates 2013 2012

Lihtaktsiaid emiteeritud perioodi alguses 39 400 39 500
Omaaktsiate mOju perioodi alguses -7 -107
Lihtaktsiaid emiteeritud perioodi lOpus 39 400 39 400
Omaaktsiate mOju perioodi hopus -43 -7
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv perloodi jooksul 39 357 39 481

tuhandetes eurodes 2013 2012

Perioodi kasum, emaettevOtte omanike osa 10 946 14 151
40



AS Silvano Fashion Group

Tava kasum aktsia kohta (eurodes)
Lahustatud kasum aktsia kohta (eurodes)

2013. a konsolideeritud
majandusaasta aruanne

Lahustatud kasum aktsia kohta ei erine tavakasumist aktsia kohta, kuna AS-il Silvano Fashion Group puuduvad
finantsinstrumendid, mis voimaldavad lahustada tava kasumit aktsia kohta.

Lisa 18 Muflgitulu

tuhandetes eurodes
Tulu hulgimUugist
Tulu jaemUugist
Alihange ja teenused
Muu mUUk

Kokku

Lisa 19 Müüdud toodangu kulu

tuhandetes eurodes
Toormaterj al
Ostetud kaubad
Ostetud teenused
Personalilculu
Kulum
Uur ja kommunaalkulud
Muud tootmiskulud
Muutused varudes
Kokku

Lisa 20 Muud äritulud

tuhandetes eurodes
Kasutamata eraldiste vabastus
Materiaalse pOhivara muugikasum
MUugiootel fmantsvarade eest saadud dividendid
Muud tulud
Kokku

Lisa 21 Turustuskulud

tuhandetes eurodes
Palgakulud
Reklaami- ja turunduskulud
Rendikulud
Ladustamine ja pakendamine
Transporditeenused
Kulum
Halduskulud
EbatOenäoliselt laekuvate nOuete kulud
Muud kulud

Kokku

2013 2012
100259 102862
20 707 20 167

296 294
418 196

121 680 123 519

2013 2012
44974 51528
2862 2334

14013 12694
1478$ 12726
139$ 1517

680 616
1187 1123

-1 087 -1 25$
78815 81280

2013 2012
0 30$

18 24
126 9
351 1224
495 1 565

2013 2012

5877 4970
4350 4081
2126 1772
1027 1066

586 593
726 477
532 419
313 -35

1663 1190

17200 14533

Initsialiseeritud alnult identifitseerirnisoks
Initialled tot the purse of identification on’y
initsiaalid/initials Y
Kuupäev/date

____________________—

PricewaterhouseCoopers, TaIhnn

0,28
0,28

0,36
0,36
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Lisa 22 Uldhalduskulud

2013. a konsolideeritud
majandusaasta aruanne

tuhandetes eurodes
TöojOukulud
Kulum
Rendikulud
Konsultatsiooni- ja nOustamiskulud
IT kulud
Panga- ja bOrsitasud
Töölahetuskulud
Kontorikulud
Kommunilcatsioon&ulud
Kindlusms
Muud kulud
Kokku

Lisa 23 Muud ärikulud

tuhandetes eurodes
Sotsiaathuvitised tootajatele
Muud maksud
Vitheväärtuslilc materjal
Materiaalse pohivara värtuse langus
Kulud annetustele
Kulum
Muud kulud
Kokku

2013 2012
4258 4851

405 516
374 302
292 358
316 167
252 266
136 216
179 17$
73 95
$7 93

734 $60
7106 7902

2013 2012
1345 1085

219 286
124 19

0 -26
56 82
42 98

425 294
2211 183$

Sotsiaathuvitised tootajatele hOlmavad kulusid seoses sotsiaalprogrammide ja muude töOtajatele ettenhtud
huvitistega (peamiselt Valgevenes) fling kulusid seoses sotsiaalse taristu ja tootajate tihiselamute ning
esmaabipunkti ning soOkla haldamisega.

Lisa 24 Finantstulud ja -kulud

tuhandetes eurodes
Intressikulud
Pangalaenude intressilculud
Rendilepingute intressikulud
Intressikulud kokku

Muud finantstulud ja-kulud
Intressitulud laenudelt
Intressitulud pangadeposiitidelt
Muud finantstulud
Muud fmantskulud
Muud finantstulud ja —kulud

Tulud välisvaluuta konverteerimisest

Finantstulud ja -kulud kokku

2013 2012
-30 -16

0 -1
-30 -17

1 6
1 001 692

46 39
-3 -145

1 045 592

-275 476

740 1 051

InItInII,erItud ainult identifitseerimiseks
initialled for the purpose of identification oi
initsia&Idllnitials \.?
Kuupev/date ? O L. \j

PricewaterhouseCoopers, Talllnn
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Lisa 25 Kasutusrent

Kontsern kui rentnik

2013. aastal tasus kontsern kasutusrendimakseid kaupluseruumide, btiroo- ja tootmishoonete fling masinate ja
seadmete eest. Kasutusrendikulud olid 2013. aastal kokku 2 645 tuhat eurot (2012: 2 690 tuhat eurot).

Miftekatkestatava kasutusrendi rendimaksete miinimumsummad on kindlaks mailratud rendilepingute
mittekatkestatavate perioodide pOhjal.

2013 2012

tuhandetes eurodes
Seisuga 31. detsember
Kasutusrendimaksete miinimumsummad
Tahtajaga kuni 1 aasta
Tahtajaga 1 kuni 5 aastat
Tähtajaga Ole 5 aasta

Kokku

1235 1411
547 897

15 13

1797 2321

Kontsern kui rendileaudja

Lisa 26 Tegevussegmendid

Kontsernil kui rendileandjal ei ole solmitud katkestamatuid kasutusrendi lepinguid.

Kontsem on kasutusrendi tingimustel rendile andnud numid ja seadmed. 2013. aastal saadi kasutusrendi tulu 299
tuhat eurot (2012: 305 tuhat eurot). 31. detsembri 2013 seisuga kontsemi poolt rendileantud materiaalsete
pohivarade raamatupidamislllcjaakvaartus moodustab 19 tuhat eurot (2012: 22 tuhat eurot).

Kontsemi segmentide kindlaksmaaramisel lahtutakse perioodilistest aruannetest, mida emaettevOtte juhams ja
noukogu jooksvalt jalgivad ja analuusivad.

Noukogu analUUsib aritegevust pohiliselt tegevuse aspektidest, jalgides eraldi hulgimuUgi ja jaemüügi valdkonna
tegevusi.

- Hulgimuugi segmenti kuulub naistepesu ostmine, tootmine ja tunstamine kontsemivaliste
hulgimuOgildientide kaudu ja jaemUugisegmendile. Kontsemi tootmisrajatised asuvad samuÜ Latis ja
Valgevenes.

- Jaemuugi segmenti kuulub naistepesu osnnine hulgimuUgisegmendilt ja edasine muUk kontsemi
jaemUUgivOrgu kaudu Latis ja Valgevenes.

Hulgimuugi ja jaemUUgi segmendid on omavahel tugevalt seotud peamiselt kaupade mdügi kaudu hulgimuUgi
segmendist edasimUUgilcs omaenda jaemüOgivOrgus. MOlema avalikustatava segmendi arvestuspohimotted on
samad. Juhtkonna hinnangul on segmendivahelised tehingud tehmd sOltumatute osapoolte vahel.

Tegevustulemuste mootmisel on aluseks vOetud segmendi muugitulu, segmendi kasum enne intresse, makse ja
amortisatsiooni (EBITDA) ja segmendi puhaskasum. EBITDA on kasum enne kulumit, fmantsmlusid ja —kulusid
ning kasumit (kahjumit) rahaliste vahendite netopositsioonist. Need moodilcud on toodud sisearuannetes, mida
vaatavad labi juhatus ja noukogu. Tegevustulemusi mOOdetakse segmendi EBITDA abil, kuna juhtkond leiab, et
selline informatsioon on kOige asjakohasem konkreetse segmendi tulemuste hindamisel voneldes teiste samas
toostusharus tegutsevate majandusUksustega.

Intressitulud ja -kulud ei ole tegevussegmenüde pohitegevusalaks ning neid juhamsele ei esitata ega kasutata
juhatuse pooh krheeflumina segmentide tegevusifilemuste hindamisel. Seetottu on intressimlud ja —kulud
kaj astaffid netosummas.

Jagamatud tulud sisaldavad ifilu teenuste osutamisest, komisjonitasudest ja renditulu.

lnitsialiseadtud ainult identititsaarimiseks
initialled for the purpose of identification only
lnitsiaalid/initials

______________

Kuupäev/date - IS DiiJ’i _-. 43
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Muugitulu kontsemivälistelt
klientidelt
Muugitulu segmentidevahelistest
tehingutest

22130
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AS Silvano fashion Group majandusaasta aruanne

Tegevussegmendid 2013

tuhandetes eurodes Naistepesu Naistepesu Segmendid Elimineeri
jaemüük hulgimuUk kokku Jaotamata mised Kokku

Muugitulu kontsemivälistelt
klientidelt 20707 100259 120966 715 0 121681
Muugitulu segmentidevahelistest
tehingutest 0 11 613 11 613 0 -11 613 0

EBITDA 2517 16603 19120 352 0 19472

POhivara kulum -248 -2 291 -2 539 -90 0 -2 629

Arikasum/kahjum, EBIT 2 269 14 312 16 581 262 0 16 843
Osalus kapitaliosaluse meetodil
kajastatud investeeringute kasumis
voi kahjumis 0 5 5 0 0 5

finantstuludja—kulud kokku 352 302 654 86 0 740

Tulumaks -329 -3 548 -3 877 -17 0 -3 894
Kasumlkahjum rahaliste vahendite
netopositsioonist -743 -1 084 -1 827 0 0 -1 827

Puhaskasum 1 549 9 988 11 537 330 0 11 867

Investeeringud kapitaliosaluse
meetodil kajastatud
investeeringutesse 0 124 124 0 0 124

Muud tegevussegmendi varad 6 767 63 822 70 589 5 916 0 76 505
Avalikustatava segmendi
kohustused 1 26$ 12 47$ 13 746 28 0 13 774

Investeeringud pöhivarasse 146 3 984 4 130 0 0 4 130
Tootaj ate arv aruandekuupaeva
seisuga 412 2 750 3 162 3 3 165

Tegevussegmendid 2012

tuhandetes eurodes Naistepesu Naistepesu Segmendid Elimineeri
jaemüük hulgimuuk kokku Jaotamata mised Kokku

18 249
-2 222

EBITDA 2 323

POhivara kulum -315

Arikasum/kahjum, EBIT 2 008
Osalus kapitaliosaluse meetodit
kajastatud investeeringute kasumis
vöi kahjumis

Finantsmlud ja —kulud kokku

Tulumaks
Kasumlkahjum rahaliste vahendite

16027

20 167 102 862 123 029 490 0 123 519

0 11 706 11 706 155 -11 862 0

20572 1558 0

-2537 -71 0

18035 1487 0

0 34 34 0 0

33 1059 1092 -32 0

-5661 -21 0

1159 0 0

14659 1434 0

168 0 0

62734 12939 0

13350 1038 0

3418 0 0 3418

392 2810 3202 9 0 3211

44

netopositsioonist

Puhaskasum

Investeeringud kapitaliosatuse
meetodil kajastatud
investeeringutesse

Muud tegevussegmendi varad
Avalikustatava segmendi
kohustused

Investeeringud pOhivarasse
Tdötajate arv aruandekuupaeva
seisuga

-173

-$01

1 067

0

4 039

610

298

-5 488

1 960

13 592

168

58 695

12 740

3 120



2013. a konsolideeritud
AS Silvano Fashion Group majandusaasta aruanne

Informatsioon geograafillste piirkondade kohta

Segmendi muugimlu arvestamisel lähtutakse klientide geograafihisest pailmemisest, segmendi varade puhul
lähtutakse varade geograafillsest pailcnemisest.

tuhandetes eurodes Mtiugitulu Muugitulu POhivara Pohivara
2013 2012 31.12.2013 31.12.2012

Venemaa 71 326 75 13$ 174 144
Valgevene 30794 31494 20821 1941$
Ukraina $514 6357 4 14
Bakimaad 2 733 3 172 550 41$
Muud riigid $ 313 7 358 0 0
Kokku 121680 123519 21549 19994

Lisa 27 Tehingud seotud osapooltega

Jargmisi osapooli loetakse seotud osapookeks;

a) Aktsionärid, kellel on otseselt vOi kaudselt haleOigus emaettevöttes vOl selle tUtarettevOtetes, mis annab
neile olulise mOju emaettevOtte vOi selle ttitarettevOtete ule, ja nende kontrolli alla olevad ettevOtted.

b) SidusettevOtted — ettevOtted, mule tile emaettevOttel vOl selle tUtarettevötetel on oluline mOju;

c) EmaettevOtte ja selle ttitareftevötete juhatuse ja nOukogu liilcmed ja nende kihedased pereliilcmed ja
ettevötted, mis on nende kontrolli vOl olulise moju all.

Kontsemi omanikeks on juriidilised ja fiiusilised isilcud ning ukski aktsionär ei oma ainuisikuliselt kontrolli
kontsemi tegevuse tile. Juhtkonna hiimangul ei erinernid tehingutes seotud osapooltega rakendatud hinnad oluliselt
turuhindadest.

Kaupade ja teenuste müük
tuhandetes eurodes 2013 2012
SidusettevOtted 5 642 12 303
Kokku 5 642 12 303

Saldod seotud osapooltega
tuhandetes eurodes 31.12.2013 31.12.2012
NOuded sidusettevOtetele 580 528
Kokku 580 528

Huvitised juhatuse ja nOukogu
liikmetele
tuhandetes eurodes 2013 2012
Tasudja huvitised 647 654
Kokku 647 654

Initsialiseeritud ainult identifitsaerimiseks
Initialled for the p rpose of identificatkrn r.ly
Initsiaalid/initials

________________________

Kuupáev/date S\ Ii. \ 45
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Lisa 28 fmaettevOtte eraldiseisvad finantsaruanded

Finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes 31.12.2013 31.12.2012
VARAD
Käibevara
Rahaja raha ekvivalendid 2 645 7 797
Ettemaksed 1 7
NOuded ostjate vastu ja muud nouded 1 631 2 48$
Käibevara kokku 4 27$ 10 292

POhivara

Investeeringud tfttarettevOtetesse 20 274 19 174
Immateriaalne pOhivara 6 12
Materiaalne pOhivara 4 5
POhivara kokku 20 285 19 190
VARAD KOKKU 24 563 29 482

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Luhiajalised kohustused
VOlad tamijatele ja muud vOlad 16 21
MaksuvOlad 10 20
Lühiajalised kohustused kokku 26 41
Kohustused kokku 26 41

Omakapital
Aktsiakapital 11 820 15 760
Ulekurss 13 822 13 822
Omaaktsiad -224 -20
Kohustuslikreservkapital 1306 1 306
Katmatakahjum -2 187 -1 426
Omakapital kokku 24 537 29 441
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 24563 29482

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiselcs —

nltiaNed for the purpose of identification crny
InitsaaliU/injtjaIs

Kuupäev/date SJ 46
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Kasumiaruanne

Koondkasumiaruanne

tuhandetes eurodes 2013 2012
MuUgitulu 0 0
Muudud toodangu kulu 0 0
Brutokasum 0 0

Turustuskulud 0 0
Uldhalduskulud -478 -535
Muud äritulud 1 034 1888
Muud ärikulud 0 0
Arikasum 556 1 352

Tulu/kulu valuutakursi muutustest -3 1
Muud finantstuludl kulud 2 876 12 153
Finantstulud kokku 2 873 12 154

Kasum enne tulumaksu 3 429 13 506

Tulumaks -251 -1 402

Aruandeaasta kasum 3 178 12 104
Aruandeaasta koondkasum kokku 3 178 12 104

Intsl&IeerItud alnult identfiseerimsks
IntiaIIed for the purpose of idenhflcat on ordy
Initsahd/initiaIs .

Kuupäev/Uate X 47
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Rahavoogude aruanne

tuhandetes eurodes 2013 2012

Rahavood äritegevusest

Puhaskasum 3 178 12 104

Korrigeerimised:

POhivara kulum ja amortisatsioon 7 30

Finantstuludja -kulud kokku -2 $73 -12 154

Tulumaksu kulu 251 1 402

Muutus nOuetes ostjate vasfli 84 -493

Muutus volgades tamijatele -15 -1 335

Makstud tulumaks -251 -1161

Kokku rahavood aritegevusest 381 -1 607

Rahavood investeerimistegevusest

$aadudintressid 8$ 48

Saadud dividendid 2 787 12 185

Antud laenud -95 -570

Antud laenude tagasimaksed 873 615

Materiaalse pohivara soetus -1 -3

TutarettevOtete aktsiate soetus -1103 0

Kokku rahavood investeerimistegevusest 2 550 12 275

Rahavood finantseerimistegevusest

Maksmd dividendid -3 939 -9 848

Omaaktsiate omandamine -204 0

Omakapitali vahendamine -3 939 0

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -8 082 -9 848

Raha ja raha ekvivalentide muutus -5 152 820

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 7 797 6 976

Valuutakursi muutuste mOju rahale 0 1

Raha ja raha ekvivalendid perioodi Iopus 2 645 7 797

InitsaliseerituU ainult identifitseerirniseks
Initialled for the purpose of Identification only
Initsiaalid/initjals ‘

Kuupäev/date

_____________________
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AS Silvano Fashion Group

Omakapitali muutuste aruanne

Saldo 31. detsember 2011
Kohustusliku
reservkapitali
suurendamine
Makstud dividendid
Omaaktsiate ifihistamine
Aruandeaasta kasum
Saldo 31. detsember 2012
Valitsevaja olulise moju
all olevate osaluste
bilansiline väärtus
Valitsevaja olulise mOju
all olevate osaluste
bilansiline väärtus
arvestatuna kapitaliosaluse
meetodil
Korrigeeritud
konsolideerimata
omakapital 31.
detsember 2012
Aktsiakapitali vähendamine
Makstud dividendid
Omaaktsiate tagasiost
Aruandeaasta kasum
Saldo 31. detsember 2013
Valitsevaja olulise mOju
all olevate osaluste
bilansiline väärtus
Valitsevaja olulise moju
all olevate osaluste
bilansiline väartus
arvestatuna kapitaliosaluse
meetodil
Korrigeeritud
konsolideerimata
omakapital 31.
detsember 2013

-3 940
0

2013. a konsolideeritud
majandusaasta aruanne

Initslallseerltudalnult identifitseerimiseks
Initialled for the purpose of Identification only
Initsiaalid/initials .?
Kuupäev/date GDk. hi

PricewaterhouseCoopers, Tallinn

tuhandetes eurodes Aktsiakapital Ulekurss Omaaktsiad Kohustuslik Katmata Kokku
reservkapital kahjum

15800 14070 -308 231 -2608 27185

0 0 0 1075 -1075 0
0 0 0 0 -9848 -984$

-40 -248 288 0 0 0
0 0 0 0 12104 12104

15760 13822 -20 1306 -1427 29441

-19 174

43 335

53 602

0 0 0 0 -3940
0 0 0 -3939 -3939

0 0 -204 0 0 -204

0 0 0 0 3178 3178
11820 13822 -224 1306 -2187 24537

-20 274

49 069

53 332
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2013. a konsolideeritud
AS Silvano Fashion Group majandusaasta aruanne

Juhatuse ja noukogu deklaratsioon

Juhatus on koostanud AS-i Silvano Fashion Group tegevusaruande, konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande
ja kasumi jaotamise ettepaneku 3L detsembrit 2013 löppenud rnajandusaasta kohta vastavalt kehtivatele
raamatupidamise standarditele ning koostatud raamatupidamisaruanne annab Olge ja Oiglase ulevaate kontserni kui
terviku varadest, kohustustest, finantsseisundist j a kasum ist.

AS-i Silvano Fashion Group nOukogu on vaadanud Ole juhatuse poolt koostatud konsolideeritud majandusaasta
aruande, mis koosneb tegevusaruandest, konsolideeritud raarnatupidarnise aastaaruandest, juhatuse kasumi
jaotamise ettepanekust ja sOltumatust vandeaudiitori aruandest ja on 2013.a konsolideeritud majandusaasta
aruande Uldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

Mart Meerits Juhatuse liige

_______________________

2014

Aleksei Kadorko Juhatuse liige

____________________

)% OI 2014

Toomas Tool Noukogu esimees

___________________________

2014

Ants Susi Noukogu Iiige

__________________________

2014

Risto Magi Noukogu liige

___________________________

2014

Stephan Balkin NOukogu liige

___________________________

2014

Mart Mutso Noukogu liige

___________________________

2014
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SOLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

AS Silvano Fashion Group aktsionäridele

Oleme auditeerinud kaasnevat AS Silvano Fashion Group ja selle tütarettevötete konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab konsolideeritud finantsseisundi aruannet seisuga
31. detsember 2013, konsolideeritud koondkasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannetja
rahavoogude aruannet eeltoodud kuupaeval löppenud majandusaasta kohta ning lisasid, mis
sisaldavad aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspöhimötete kokkuvötet ja muiid
selgitavat informatsiooni.

Juhatuse kohustused konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande osas

Juhatus vastutab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamise ja ôiglase esitamise eest
kooskölas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu vöetud Euroopa Liidu
poolt, ning sellise sisekontrolli eest, nagu juhatus peab vajalikuks, et vôimaldada kas pettusest vöi
yeast tulenevate oluliste väärkajastamisteta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande
koostamist.

Vandeaudiltori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada auditi pôhjal arvamus konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande
kohta. Viisime ailditi läbi kooskôlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega. Need standardid
nöuavad, et me oleme vastavuses eetikanöuetega ning et me planeerime ja viime auditi läbi
omandamaks pöhjendatud kindlustunnet, et konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda
olulisi väärkajastamisi.

Audit hölmab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitaj ate ja avalikustatud
informatsiooni kohta auditi tôendusmaterjali kogumiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Nende
protseduuride hulk ja sisu sôltuvad audiitori otsustustest, seathulgas hinnangust riskidele, et
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne vöib sisaldada pettustest vöi vigadest tulenevaid
olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride kavandamiseks vötab audiitor nende
riskihinnangute tegemisel arvesse konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ja
öiglaseks esitamiseks juurutatud sisekontrollisflsteemi, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust
sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hölmab ka kasutatud arvestuspôhimôtete asjakohasuse,
juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute pöhjendatuse ja konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruande üldise esituslaadi hindamist.

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

Arvamus

Meie arvates kajastab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne koigis olulistes osades oiglaselt
AS Silvano Fashion Groupja selle tütarettevötete finantsseisundit seisuga 31. detsember 2013 fling
nende sellel kuupaeval löppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskölas
rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu vöetud Euroopa Liidu poolt.

Jun Koltsov
Vandeaudiitor, litsents nr 623

29. aprifi 2014
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