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Sissej uhatus

Kontsernist Iuhida[t

AS Viisnurk tegutseb rnoöbli ja sisustuskaupade jaekaubanduse ning rnööbli ja ehttusmaterjalide tootmise valdkonnas.

AS Vtisnurk äriüksusteks on mööblidivisjon a ehitusmaterjalide divisjon.

Móöblidivisjoni kuulub Ukrainas ja Baltikumis tegutsev mooblikaupluste kett Skano ja taispuidust omanäolist
kodusisustusmööblit valmistav tehas.

Ehitusmaterjalide divisjonis toodetakse ja turustatakse kahte pehmetel puitkiudplaatidel baseeruvat tootekategooriat:
soojus-ja heliisolatsiooni otstarbel kasutatavaid uldehitusplaate ning seinte ja lagede siseviimistlusplaate.

Ettevótte peamisteks turgudeks on Skandinaavia, Venemaa ja Ukraina ning Baltikum. AS Viisnurk kliendid ja
koostöäpartnerid on oma ala tunnustatud esindajad, keda seovad ettevOttega pikaajalised koostöösuhted.

AS Viisnurk on noteeritud Tallinna Börsil alates 5. juunist 1997. 19. septembril 2007 toimus AS Viisnurk jagunemine ja
craldunud tootmisettevötte aktsiad on vastavalt Tallinna Börsi Noteerimiskomitee otsusele 20. septembrist 2007 uuesti
noteeritud Tallinna Börsi pohinimekirjas ja kauplemine AS Viisnurk aktsiatega algas 25. septembril 2007. AS Viisnurk
euunukomanik on 00 Trigon Wood. Kontserni üle löppkontrol]i omavaks isikuks on TDI Investments KY, mis on
Soomes registreeritud ettevöte ja kuulub Skandinaavia investoritele.
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Juhatuse tegevusaruanne

Majandustegevuse Wevaade

MUUgitulu ja majandustulemus

.\S Viisnurk rnüügitulu oh 2008. aastal 280,5 mm krooni/17,9 mm eurot ja 2007. aastal 249,5 mm krooni/15,9 mm
eurot. 2008. aasra majandustegevuse puhaskasumiks kujunes 6,0 mm kroont/0,4 mm eurot. Vórdluseks saadi 2007.
aastal 12,7 mm krooni/0,8 mlii eurot kasumit. Viisnurga puhaskasum aktsia kohta oh 2008. aastal 1,34 kroonI/0,09
curot ja 2007. aastal 2,81 krooni/0,18 eurot. Enim möjutas ettevôtte tulemust IV kvartahs toimunud Ukraina grivna
oluline norgenemine euro vastu, mis omakorda tói kaasa valuutakursi muutusest tekkiva kahjumi kokku summas 3,0
mlii krooni/0,2 mm eurot.

AS Viisnurk muugitulu ja majandustulemuse jaotus tegevusalade lOikes:

tuh, l’EK MUUGITULU

shj0emüük (Skano)

Ebitusmateralide diviijon

KOKKU

Jagamata kulud

ARIKASUM

l0nantskulud, tuIud

KASUM ENNE TULUMAKSU

‘l’ulumaks

AS VHSNURK PUHASKASUM

Káive turgude lôikes:

tuh. I lK tuh. € ° käibest

2008 2007 2008 2007 2008 2007

Soorne 117 253 114 555 7 494 7 322 41,8% 45,9°.o

Vencrnaa, Ukraina, VaIgvnc 74 090 51 489 4 736 3 291 26,4% 20,60

lAsit 52 912 56 467 3 382 3 609 18,9% 22,70

Lan, Leedu 21 327 11 063 1 363 707 7,6% 4,4°/

Rootsi 5 044 .3 772 322 241 1,8% 1,5

Saksarnaa 3 962 6 761 253 432 1,4% 2,70

letsed rttgid 5 939 5 415 379 345 2,1% 2,2°o

KOKKU 280 527 249 522 17 929 15 947 100,0% 100,0%

MAJANDUSTULEMUS

2008 2007 2006 2008 2007 2006

MOöbhdivison 164 361 136 626 132 287 4 801 4 207 5 541

.rhjaemiiiik (S’kano) 40 064 22 514 11 348 (5 327) (1 O90 951

I/hitusmaterjalide divisjon 116 166 112 896 94 581 8 759 14 208 11 674

KOKKU 280 527 249 522 226 868 13 560 18 415 17 215

Jagamata kulud (2 390) (2 466) (1 724

ARIKASUM 11 170 15 949 15 491

Finantskulud, -tulud (3 454) (2 817) (2 536)

KASUM ENNE TULUMAKSU 7 716 13 132 12 955

Tulumaka (1 674) (475) (438)

AS VIISNURK PUHASKASUM 6 042 12 657 12 517

tuh. € MUUGITULU MAJANDUSTULEMUS

2008 2007 2006 2008 2007 2006

MoOblidivisjon 10 505 8 732 8 455 307 269 354

2 561 1 439 725 (340) (70)

7 424 7 215 6 045 560 908

17 929 15 947 14 500 867

61

747

1177 1101

(153) (158) (111)

714 1019 990

(221) (18(9 (162)

493 839 828

(107) (30) (28)

386 809 800
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Juhatuso toqevarHu1e

Bilanss ja rahavoogude aruanne

‘.S Viisnurk koguvarade rnaht oil seisuga 31.12.2008 163,8 mlii krooni/10,5 mlii eurot. 31.12.2007 oh koguvarade maht
157,4 mm krooni/ 10,1 mlii eurot. Bilansimaht suurenes kokku 6,4 mlii krooni/0,4 mlii eurot, Ettevôtte kohustused

olid 31.12.2008 92,6 mlii krooni/5,9 mlii eurot, ( 31.12.2007 86,2 mlii krooni/5,5 mm eurot) mug ettevótte vOlakordaa
kasvas 55%-lt 57%le.

Ettevôtte äritegevuse rahavoog oil 2008. aastal 16,5 mm krooni/1,1 mlii eurot (2007. aastal 16,6 mlii krooni/1,1 mlii

eurot). POhivarade soetarniseks investeeriti 11,2 mm krooni/0,7 mlii eurot (2007. aastal 17,9 mlii krooni/l,2 mm
eurot)

Ariüksuste ülevaade

Mööblidivisjon

MOOblidivisjon on keskendunud puidust kodusisustusmOObli tootmisele ja turustamisele. MöOblidivisjon toodab
mOOblit ui elu-, tOO-, sOOgi- kui ka magamistuppa. Divisjoni jaekaubanduse kaubamärk on Skano ning selle nime all
tegutsevad ettevOtte kümme muugisalongi — kaks Eestis, üks Lätis, koim Leedus ja neil Ukraunas.

Divisjoni majandustulemused

MöOblidivisjon teenis 2008. aastal 164,4 mlii kroonise/10,5 mlii euro muugitulu juures 4,8 mlii krooni/0,3 mm eurot
kasumit. 2007. aasta majandustulemused oh 136,6 mlii krooni/8,7 mlii eurot käivet ja 4,2 mlii krooni/0,3 mlii eurot
kasumit.

MOOblidivisjoni pohilised muugiturud olid jätkuvalt Soome, Venemaa ja Ukrauna, kus turustati 75% divisjoni
kogutoodangust.

Mööblitootmine

2008. aasta jooksul jätkati keskendumist kasumlikule tooteportfellile, tootmise efektiivsuse tOstmisele nung kulutasemete
optimeerimisele.

Divisjon on suurendanud aruandeperioodil kOrgema marginaaliga kasepuidul baseeruva mOObli müugi osakaalu 98%-ni
(2007. aastal oil kasemOObli osakaal 95%). MännimOObli turunãudlus on olnud kahanev nung ettevóte on lopetamas
männimOObli tootmist,

MOOblidivisjoni sihtkliendiks on eeskätt keskmise ja väiksema suurusega mOObli hulgi- ja jaemüüjad, kellele on oluline
mOObli omanäolisus, kOrge kvaliteet nung paindlik klienditeenindus.

Lopetatud on uute allhankesarjade otsimine.

JaemUUk

Oluliselt suuremat tahelepanu pOOrati möObli jaekaubanduse arendamisele. Jaeariga tegelemiseks on loodud AS
Vusnurk l00% osalusega tutarariuhung — OU Skano. Lät.is, Leedus ja Ukrarnas tegutsevad 100% 00 Skanole kuuluvad
rutarettevOtted SIA Skano, UAB Skano LT ja TOV Skano Ukrauna.

2008. aastal avati kolm moObhsalongi Ukraunas — Kiievis, Donetskis ja Odessas.

JaemOuk rukide lôikes:

tuh. I IK tuh. € °o kSbest Kauplusu arv

2008 20117 2008 20117 2008 20(7 31.12(18 .31.12.) (7

1csti 14 155 14 518 905 928 35,3% 64,5% 2 2

l,iti 9 021 3 876 577 248 22,5% 17,2% 1 1

l,edu 8 514 3 181 544 203 21,3°7o 14,1% 3 3

Ukraina 8 374 939 535 6(1 20,9% 4,2% 4

KOKKU 40064 22 514 2561 1 439 100,0% 100,0% 10 7
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.3 U htuse toclovusaru:

Seoses norgenenud noudlusega sihteurgudel 2009. aastal uute salongide avamist ci plaanita. Kull kohtaksc vôirnaluscl
olernasolevaid salonge atraktuvsernatesse kohtadesse.

Aruandeaastal kasvas mööblidivis;om Skano nirne all regutseva ackaubanduse1e keskendunud tutarettevôtete kaive
78%. 2007. aastal kasvas tütarettevótete käive 98%.

Aasta lopu seisuga töötas divisjoni mööblivabrikus 228 inirnest (2007: 216), koos tutarariühingutega rootas divis;onis
272 inimest (2007: 246).

Ehitusmaterjalide divisjon

Ehitusmaterjalide divisjonis toodetakse kahte iseseisvat pehmetel puitkiudplaatidel baseeruvat tootekategooriat:
soojus- ja heliisolatsiooni otstarbel kasutatavaid uldehitusplaate ning siseviimistlusplaate siseruumide seinte ja lagede
viimistluseks.

Divisjoni majandustulemused

Ehitusmaterjalide divisjoni käive oh 2008. aastal 116,2 mm krooni/7,4 mm eurot ning divisjoni kasumiks saavutati 8,8
mm krooni/0,6 mm eurot (2007. aasta käive oh 112,9 mm krooni/7,2 mm eurot ning divisjoni kasumiks saavutati 14,2
mm krooni/0,9 mm eurot).

Eksport moodustas 68% divisjoni kogumuugist (2007: 64%); suurimad eksportturud olid Soome ning Venemaa ja
Ukraina.

Käive piirkondade lôikes:

tub, EEK tuh. € % kaibest

2008 2007 2008 2007 2008 2007

Soome 58 943 55 056 3 767 3 519 50,8°/o 48,8%

Vencmaa, Ukraina, Valgevene 8 492 7 727 543 494 7,3% 6,8°/o

Eesti 37 381 40 300 2 389 2 576 32,2% 35,7°/o

LaO, J,eedu 3 414 3 900 218 249 2,9% 3,5%

Rootsi 5 044 3 772 322 241 4,3% 3,3°/o

Saksamaa 1 187 1 415 76 90 1,0% 1,3%

Teised riigid 1 705 726 109 46 1,5°7o 0,6%

KOKKU 116 166 112 896 7 424 7 215 100,0% 100,0%

Siseviimistlusplaadid

Siseviimistlusplaate toodetakse IOO% oma kaubamargi Isotex all. Siseviimistlusplaate valmistatakse vabnku
pohitoormishinil toodetavatest naturaalsetest puitkiudplaatidest, miMe servadesse töödeldakse punntapid ;a peahspind
kaetakse paber- voi tekstnlkattega. See tehnoloogia vOimaldab toota erineva värvi ja mustriga plaate.

2008. aastal oh siseviimisrlusplaatide müügitulu suuruseks 37 mln krooni/2,4 mm eurot. Vórreldes eelmise aastaga käive
langes 4%. Kogu divisjoni käibemahust moodustasid siseviimistlusplaadid 32% (2007: 35%. Sisevumistlusplaatide
suurimaks ruruks jäi Soome.

Scoses ehitusturu üldise langusega vdhencsid aasta lôpus mOugid kóigil suurematel turgudcl.

Uldehitusplaadid

Uldclutusplaatide käivc kasvas ceirnise aastaga vôrrcldcs 7%, ulatudes 78,9 mm kroonini (5,0 mm eurot). jUtkuvalt on
suurima osakaaluga tooteruhmaks tuuletókkeplaadid. Suurendatud on toodete müuki vUljaspool ehitussektorit
tcgutscvarclc cttcvôtctelc, mis üldsse ehitusturu ja majanduslanguse tlngmustes altal) kaasa tulcmuslikkusele ja riskide
hajutamisc1c.

2008. aasta lopus tóOtas cbitusmatcrjalide divisionis 82 inimest (2007: 81).

MA JANDUSAA IA ARUANNE ‘0fl8 AS VU NURK 6



JutuS? toqvusaruanne

In yesteering ii d

N[ööbhdtvisjont jaekaubanduse valdkonnas peatati IV kvartalis tegevused strateegiakohaseks jaearl laiendarniseks
lahiturgudel. jaeäri laienernine hólrnab codas kodumööbht ja sisuruskaupasid pakkuvate uute kaupluste avarnist
erinevatel Ida-Euroopa turgudel.

2008. aastal moodustasid investeeringud masinatesse ja seadmetesse 8,5 mm krooni/0,5 mm eurot ja ehinstesse 2,7 mm
krooni/0,2 mm eurot. 2007. aastal olid investeeringud masinatesse ja seadmetesse 6,6 mm krooni/0,4 mm eurot ja
ehitistesse 9,7 mm krooni/0,6 mm eurot.

Prognoos ja areng

Aastal 2009 esialgsete plaanide kohaselt uusi avatnisi ette ei vöeta, kuivôrd jahtuva majanduskeskkonna tingimustes
soovib ettevôte minimeerida Iaienemisega seotud riske ja hoida piisavat Iikviidsust.

2009, aastaks prognoosime käibe kahanemist nii jaemüugis kui ka nendel turgudel, kus AS Vusnurk ise mööbli
jaekaubandusega ci tegele, ning seeläbi ka tootmise vähenemist mööblivabrikus. 2009. aasta I poolaastal töötab suur osa
mööblivabriku personalist osalise koormusega.

Lähtuvalt pöhilistel sthtturgudel valitsevast jahedast majanduskhimast ja vähesest nóudlusest ehitusmaterjalidele
vähendatakse I kvartalis Ehitusmaterjalide d.ivisjonis tootmismahtusid. Plaanis on vähendada laovarusid a
tootmisvOimsust. Enamus töötajaid on I kvartalis töötanud osahse tööajaga.

Personal

-
i—I

\S \nsnurk organisatsionru skeem scisuga 31 1220014

Skceims ci kajastu ASile Viisnurk kuuluvad OU I so a ( )U Visu, kuna ncndcl c’ttcvOtctcl rnaandustcgcvus aruandcaastal puudus.

Konrsernt 2008. aasta keskmine töötajate arv oh 350 (2007: 326). 2008. aasta Iôpuks töötas ASis Vusnurk 310 inlmest

(2007: 297). Koos tütarcttevOtete personahga töötas kontsernis seisuga 31.12.2008 354 Inimest (2007: 327). Kontserm
pcrsonala koosscisu kuulus aruandcaasta mopuga 259 tööhst ning 95 spetsiamisti ja juhtivtootajat (2007 vastava1t 266 ja
61). Ettevóttc töötajarc kcskminc vanus oh 44,5 aastat (2007. aastal 45,5 aasrat).

Kontserni toótaate1c arvcsratl 2008. aastal töö— ja puhkustasusid summas 52,4 mm krooni/3,3 mm curot (2007. aastal
44,() mln krooni/2,8 mm curot). Vorrcmdcs cclmise aruandcaastaga suurencsid cttcvótte palgakumud I9,O%. 2008. aastam
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Jul 1tUS0 iG(1OVUlfLI.4t4fl(?

arvesrati ettevótte juharuse lnkmetele töörasu brutosurnirias 2,6 ruIn krooni/ 169 rub eurot (2007. aastal 1,8 ruIn

krooni/ 114 tuh eurot). Noukogu liikrnetele 2008. ja 2007. aastal rasu ci rnakstud.

,\S Vusnurk töörajate arvu Jagunernine srrukruuriOksuste vahel (seisuga 31.12):

2008 2007 Muutus %
I h srnateraItd dlvlsjon 82 8 I I ,2
Mooblivabrik 228 216 5,6°o
( )U Skano 11 10 10,0°
Si\ Skano 7 7 11,1

t.\I3 Skano (.1 10 9 1 l,l°o
I ( )V Skano [_ kraina 16 4 44)( 1,11°

Konrcrn KOKKI. 354 327 8,3°/o

Finantssuhtarvud
‘is, i±x 2008 2007 2006

Kasuiniaruanne

MuOgitulu 280 527 249 522 226 868

KIIITI).\ 19 721 24 827 26 087

IBI1’DA rcnraablus 7,Q% 9,9% 11,5°

Arikasum 11 170 15 949 15 491

Arirentaablus 4,0% 6,4% 6,8Vo

Puhaskasum 6 042 12 657 12 517

I’uhasrentaablus 2,2% 5,1% 5,5%

Bilanss

Koguvarad 163 824 157 447 144 132

Koguvarade puhasrentaablus 3,7% S,O% 8,7%

Ornakapital 71 200 71 243 ?6 043

Omakapitali puhasrentaablus 8,5% 17,8% 19,0°/s

VOlakordala 57% 55% 54%

Aktsia (31.12)

.\ktsia sulgemishind* 12,20 28,95 -

I°uhakasum aktsia kohta 1,34 2,81 2,78

I lind-tulu (PE) suhtarv° 9,09 10,30 -

\ktsia raamatupidarnisväSrtus 15,83 15,84 14,68

l’uruhinna a raamatupidamis

vàirtuse suhe’ 0,77 1,83 -

l’urukapitaiisatsioon’ 54 908 130 228 -

in? C 2008 2007 2006

Kasumiaruanne
MdOgiculu 17 929 15 947 14 500

EBITDA 1 261 1 587 1 667

EBITDA rentaablus 7,0% 9,9% 115%

Adkasum 714 1 019 990

Annmtaablus 4,0% 6,4% 6,8%

Puhaskasum 386 809 800

I°uhasrLntaablus 2,2% 5,1%

10 468

3,7%

4 548

8,5%

57%

10 063

8,0%

4 553
17,8%

55%

Aktsia (31.12)

AkIsia suigcrnishind’ 0,78 1,85 —

I’uhaskasu!n aktsla kohta 0,09 0,18 14,18

((nd— t ulti (I’I ) suht arv 9,09 10,30 —

A krsia raarnatupid.unisv.iartus 1,01 1,01 (4,94

I LIILIIOIuISa It r.uarn.utuupud.urnus—

vu.urtusc iIuc 0,77 1,83 -

I uurluk.upuu.uIusatsuou un ‘ 3 509 8 323 —

Ittuvuttc ,ukt .u.a touuu.Iud u,uuuu(aud Lt tIe tv tldatud 2(5(6. 1,154,1 knOtt scosus vñrdluusandmetc puudurnuseg.t — senses .ugutlurnusvga on \‘ \flsIlLlrk

uktsua nu(eentud lullinna Buursil ,uI.utes 25(4920(17. a.

Bilanss

Isoguvarad

Koguvarade pu1trentatbleus

Ornakapital

I )rnukapuualu puhastenuuablus
\uul.uku urdata

9212

4221
(9,1
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lu hliiso tqovLlsaruanne

EBITDA = ärikasurn + kulurn
EBITDA rentaablus EI3FFDr\ / tnuOgitulu
Arirentaablus = arikasuin / muOgitulu
Puhasrentaablus = puhaskasuni / rnüügitulu
Koguvatade puhasi’entaablus = puhaskasum / koguvarad
Omakapitali puhasrcntaablus = puhaskasurn / omakapital
Vólakorda;a = kohustused / koguvarad
Puhaskasurn aktsia kohta = puhaskasum / aktsiate arv
I hnd-tulu (PE) suhtarv aktsia sulgemishind / puhaskasum aktsia kohta
,,ktsia raainarupadaniisvaarrus = omakapital / aktsiare arv
Turuhinna Ia raamatupidamisvaärtuse suhe = aktsia sulgemishind / aktsia raarnatiipidamisviartus
Turukapitahsatsioon aktsia sulgernishind aktsiate arv

Aktsia

Aktsia hind

AS Vtisnurk aktsiaga a1usta kauplemist Taflinna Börsi pahinimekirjas 25. septembril 2007. aastal.

2008. aastal oh avamishinnaks oh 29,57 krooni/1,89 eurot. Korgeim hind, millega tehing tehti, oh 29,89 krooni/1,91
eurot ja madalaim 10,17 krooni/0,65 eurot. 2008. aasta sulgemishinnaks jäi 12,20 krooni/0,78 eurot. Kokku kaubeldi
2008. aastal 201 513 aktsiaga ja kogukaibeks kujunes 4,5 mlii krooni/0,29 mlii eurot.

2007. aasta avamishinnaks oh 59,14 krooni/3,78 eurot. Korgeim bind, millega tehing tehti, oh 63,68 krooni/4,07 eurot
ja madalaim 25,97 krooni/1,66 eurot. 2007. aasta sulgemishinnaks jäi 28,95 krooni/1,85 eurot. Kokku kaubeldi 2007.
aastal 210 546 aktsiaga ja kogukaibeks kujunes 8,15 mm krooni/0,52 mlii eurot.

jirgnev tabel annab ülevaate AS Vusnurk aktsia binna liikumisest ja paevakaivetest 2008 aastal Tallinna Börsil (EEK

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

Jan Mar May Jul Sep Nov
400.0

200.0

0.0

Aktsionärid

.\ktsiakapitah jaotus omandarud aktsiate arvu Jirgi seisuga 31.12.201)8:
akts,onaridest .\ktsiate nv 0 o aktsiak.iptahst

9’) 93 21,0° o 2 952 u,07°0
- 99’) 187 42,30 67 332 1,50”

115). 9 999 139 Sl,5”o 353 289 7,850

In 1111) —99999 19 4,3”o 515 901 11,46”
1)11)1111)- 999 999 3 )),7° 877 395 19,5))”,,
I 1111)1111)- 9999999 I 2(82 92 59,62”
K,kku 4-42 449906!
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Jutusoteqstvaruanne

Ule 1 % osalusega aktsionäride nirnekiri seisuga 31 12.2008:
\ktsonar .\ ktsate are ( )saluse

()U lRIG( )N W( )O1) 2 682 192 5962
ING I.uxI:MBOuR(; S.\, 500 000 11,11
Skandnaviska lnskilda I3ankcn Ab kliendid 224 310 4,99
UNlCRIDlT HANK AUS’LRIA AG 153 085 3,40
Sk,ndinaviska bnsGlda Banken Soorne kliendid 93 834 2,09

RBC 1)l:XI.\ INVI:S[OR SIRVlCIS BANK/ 1)ANSK1 INVIS1’- HAI;1IC 81 700 1,82
Vip I west OU 50 250 112
lOIVO KU1.DMAI 49 231 1,09

Kontserni juhatuse ja nOukogu liikrnete otsene osalus seisuga 3 1.12.2008. a.
Ulo Adamson — ei oma aktsiaid
joakirnJohan Helenius —20 000 aktsiat O,44%
Gleb Ognyannikov — ei oma aktsiaid
Andres Kivistik — ci oma aktsiaid
Einar Pkhkel — ei oma aktsiaid
Erik Piile — 395 aktsiat 0,01%

Riskid

Intressimäärade risk

AS Viisnurk intressiniäärade risk on sóltuvuses esmalt euribori (Euro Interbank Offered Rate) vóimaltkust muutusest,

kuna enamus ettevOtte laenudest on euriboriga seotud. Seisuga 31.12.08 oli 6 kuu eunbor 2,971 ning 31.12.07 seisuga
4,707.

Jntressirnakrade risk on sOltuvuses ka Eesti üldisest majanduslikust olukorrast ning pankade keskmiste intressimäärade
muurustest. Ettevöttel on intressimäärade muutustest tulenev rahavoorisk, kuna enamus laenudest on muutuva
intressimaaraga. Juhtkonna hinnangul ci ole rahavoo risk olulise möjuga, inistOttu ei kasutata finantsinstrumente riskide
maandamiseks.

Valuutarisk

Valuutarisk on ettevótte risk saada olulist kahjumit valuutakursside kôikumise töttu (2008 a. neijandas kvartalis kahjum
3 mlii krooni/0,2 mlii eurot). Valuutarisk kasvab koos Skano kaupluste arvu ja käibe kasvuga, seoses kohalike valuutade
kasutarnisega sihtturgudel. Peamiselt on riskile avatud valjaspool Eestit asuvate tutarettevOtete varad ja kohustused. AS
Viisnurk valuutarisk muudest tehingutest on väike, kuna valdav enamus eksport-import Iepingutest on sOlmitud
eurodes.

Majanduskeskkonna risk

Majanduskeskkonna risk sOltub ehitusmaterjalide divisjonil üldistest ehitusturu arengutest ning möóblidivisjonil
tarbijate rulevikuootustest majandusliku heaolu suhtes.

Grupi struktuur

Turarertevótjate osad:
()U Skano GU Visu OU Isotex SIA Skano UAB Skano IOV Skano

1:1’ Ukraina
Asukohamaa (Ucsii) (I esti) (besti) (1.90) (I.cedu) (Ukraina
()sade are 31122(5(7 (tk) I 1 1 1 10(1 1
()salusprotscnt3l122007 100 100 00 100 100 100

)side are 31 12200$ (tk) I I 1 1 100 1
)salusprotsent 31122008 100 10(1 100 100 10(1 1(11)

Skano OU tegeleb moobli jacmuOgiga Eestis, omades kahte mooblisalongi — Tallinnas J:irve Keskuses ja P:irnus AS
Vusnurk peakontori I korrusel. OU Skano omab 100% ettevOtetcst SIA Skano, UAB Skano Li’ ja TOV Skano
Ukarina.

SIA Skano alustas tegevust 20(>5. aasra noveinbns ja tegeleb rnoobh jaemüiigiga Litis, omadcs Ohte mööbuisalongi Ruas.
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JuItset5çvisamar

U;\.B Skano LT alusras tegevust 2007. aasta aprillis ja regeleb rnôobli jaemuOgiga Leedus, omades mooblisalonge
i<iaipedas, Kuinases ja Vilniuses.

Ukrainas TOV Skano Ukraina alusras tegevust 2007. aasra luunis a rcgeleb móobli jaernuugiga Ukrainas, ornades
mooblisalonge Harkovis, Kuevis, Donetskis ja Odessas.

OU Visu a OU Isorex loornise eesmargiks oh vOimaldada senistel divisjonidel tegutseda iseseisvalt orna kaubamárkide
all ja aktiviseerida oma ärivaldkondade arengut. Seoses ettevótte restruktureerimiskava elluvilmisega on turarettevótete
kasutamisest loobutud.

i’ütaretrevótetes OU Visu ja OU Isotex ei ole 2008. ja 2007. aastal majandustegevust totmunud.

Hea Uhingujuhtmise Tava aruanne

F{ea Uhingujuhtimise Tava (I’ava) on juhiste ja soovitushke reeglite kogum, mis on móeldud jargimiseks eelkoige
äriuhingule, mule aktsiad on vôetud kauplemisele Eestis tegutsevale regu.leeritud turule. BörsiettevOtetele kehtib Tava
täitmise nOue pohimottel ,,täidan voi selgitan” alates 1. jaanuarist 2006.

Tava kehtestab muuhulgas nóuded aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumisele ja läbiviimisele; nöukogu ja juhatuse
koosseisule, regevusele ja kohustustele, infomatsiooni avalikustamisele ning finantsaruandlusele.

Kuna Tavas kirjeldatud pohimótted on soovituslikud, siis ettevôte ei pea tingimata köiki nöudeid jargima, kuid peab
I-lea Uhingujuhtimise Tava aruandes selgitama, rntks neid nöudeid ci täideta.

AS Viisnurk lähtub oma äritegevuses seadustest ja aigusnormidest. Avaliku ettevôttena lähtub AS Viisnurk oma
tegevuses ka Tallinna Börsi nôuetest ning aktsionäride ja investorite vördse kohtlemise printsiibist. Sellest tulenevalt
jargib ettevOte suures osas Tavas toodud juhiseid. Ailpool on selgitatud nende Tava nöuete, mis ei ole hetkel täidetud,
mirtejargimise pöhjuseid.

Punkt 1.3.1 UI/esoosole/eujuhatajaks ci va/ita nuko<gu esimeest e,gajuhatuse lñget

15.05.2008 toimunud korralise üldkoosoleku juhatajaks vahiti juhatuse esimees Andres Kivistik, kes tagas üldkoosoleku
sujuva läbiviimise ja kôikide aktsionäride huve arvestava koosoleku läbivi’ se eesti keeles. Andres Kivistiku valimisega
üldkoosoleku juhatajaks nôustusid kóik kohal olnud aktsionärid.

Punkt 1.3.2 Uldkoosolekul osalevad köikjtthatuse liikmed, ,z5ukogu esimeesja vôimaluse/ ka köik nôtiko,gu liikmedja vâhemalt Jiks
audii/oritest.

15,05.2008 toimunud korralisel üldkoosolekul osalesid kôik juhatuse liikmed. Koosolekul ei osalenud nôukogu esimees
ja audiitor. Koosohekul ei osalenud audiitorit, kuna juhatus ei pidanud vajahikuks audiitori osahemist, sest paevakorras ei
olnud uhtegi punkti, mis oheks vOinud vajada audiitori kommentaari.

Punkt 1.3.3 Emitent teeb vasfavate sideva/,endite o/emaso/u/ nin,gjuhul kui see ci ole talle /izga ku/ukas, u/dkooso/ekujagimiseja se/Jest
osavôlu viimalikuks sidevahendite kaudu (‘iii Internet,).

Emitent ci teinud üldkoosolekute jalgimist ja seihest osavóttu vóimalikuks sidevahendite abil, kuna selleks puuduvad
tchnilised vôimalused.

Punkt 2.2.7 ga juha/use /iikme pThipalk, tu/emustasu, /ahkumishüvitus, ta//c makstavad muud büved tun,g /,reemiasüsteernid, samu/i
i;ende o/u/ised lunnused (sh vbrd/use/ pJhinevad tunnused, motiveerivad tunnused fri ricki tunnused,) ava/datakse seges fri uhese/t
a,7,saadacas i’orrnzs erni/endi peebi/ehel ntn,g Flea Uhin,gijuh/irnise Tava aruandes. A va/datavad andmed on se.gedfra Aiheselt arusaadavad,
km izeed và,idapa,’J o/seselt ku/u/use suarust emitendile pài /öeizd/ise ku/u/use suarust ava/ikus/ansisepaiz’a seisIga.

Emitent ci avalikusta juhatuse lukmetele makstavaid tasusid, sest emitendi arvates on regemist juharuse hiikmele
tunciliku J tcma prlvaatsusr kahustava infoga ning sehle avaldamine ci ole emitendi juhtimiskvalireedile hinnangu
andrniseks vajahik ning on emitendi ja juhatuse hitkme konkurentsivóimet kahjustav. Sellega seoses on emirent
orsutanud, ct persoiatlsclt juhatuse ltikmetele maksravaid tasusid ci avalikustara. 2008. aastal arvesrati cttevótte juharuse
hirkrnetcle rasu brutosummas 2 640 tuhat krooni/ 169 what euror. Juhatusele on sclsuga 31.12.2008 vastavalt sôlmitud
lepingurele ette nähtud lahkumishüvitis 2 kuu röörasu ulatuses.
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Punkt 2.3.2 Nöukqgii otsustab emi/endiji /emajiiha/use /iiktne vbi temc; /à’hedase i’öi /emcga seotiid isiku,ga leb/atate emiteni/i,jcioks

oluliste tehingute /egernisuJ1 isic/drab se//iste tehin,gute /iigimiised. Noukogu pool! heakskiidet,id tehingudjiihatuse /iikme, tema /dhedase vJi
tuazaga seotiid thku,ftz elm/c/ic/i vabe! ava/datakse Hea Uhingifjuhtimise Tava ariiaiides.

Ernirendi ja rerna juhatuse liikrne voi tema lähedasc vôi temaga seotud isikuga tehinguid ci tehtud.

Punkt 3.2.2 1 ‘dhe,na/t pooled iioiiko,gu /i,kmed on thlflma/ud

Käesolcval hetkel on nóukogus koim liiget, kdllest kahte ci san pidada sOltumatuks Tava rnOttes. Ulo Adamson ja

J oakirn Johan Helenius on emitenti kontrolliva aktsionän OU Trigon Wood juhatuse lukmed. Gleb Ognyannikov on
Tava rnôttcs sóltumatu. Samas on emitent veendunud, et eelpoolnimetatud isikute kogemused ja teadmised tagavad
crnitendi cfektiivse ja kasumliku juhtimise ja arvestavad seega igakulgselt aktsionäride huvidega

Punkt 3.2,5 U/dkooso/ekul mdäratud ithukogu liikme taste suurusja maksmise kord ava/datakse flea Uhin,gt/tihtimise Tava aniandes,
times era/di va!ja pJhi-ja lisatasu (sb. /ahkumishüvi/useja muted makstavad Hived,).

Emitcnt ci maksa noukogu liikmetele tasu.

Punkt 3.2.6 Kui noukogu /ige on majirndusaastajooksulosa/enud v/them kuipooltel nôiikogu kooso/ekute4 s/is mdtgita/ese see aruandes

Noukogu hige Gleb Ognyannikov on osalenud vähem kui pooltel naukogu koosolekutel.

Punkt 3.3.2 Nouko,gu /iikme kandidaat teavitab ernie tema va//mist teisi n6ukogu /iikmeid him/dc konjiikti olemaso/us4 se//c tekkimisel
peale va/imist teatab ta se/lest viivitamatult. Ailisest pakkumisest, mis tehakse nôukogu /iikmele, tema /âhedase/e vii temaga scatted
is/ku/c nin,g on seotud em/tent/i majanduste,,gevusega, teatab nôko,gu /iige viivitamatult nJukogu esimehelejajuhatuse/e.

Noukogu liikmed pole teavitanud einitenti kuni 2008 aasta aruande koostarniseni ühestki huvide konflikti situatsioonist.

Punkt 5.2 Em/tent ava/ikustab aastajooksul ava/ikustamisele kuu/uva teabe ava/ikustamise kuupäevad majandusaasta aguses era/eli
teates, nnfinantskalender

Emitent ci avalikustanud eraldi teadet, kuid avalikustamisele kuuluv teave avalikustati hiljemalt seaduses sätestatud
tähtpuivadel.

Punkt 5.6 Em/tent ava/ikustab ana/autikutega kohtumiste, ana/iiütikute/e vii investoritele vii institutsionaalsete/e investorite/e tehtavate
esit/usteja pressikonverentside to/mum/se ajdja asukobad emitendi veebi/ehel

Vastavalt Tallinna Börsi reglemendile avalikustab kontsern kogu olulise informatsiooni börsististeemi kaudu.
Kohtumistel analuutikutega ja pressikonverentsidel piirdutakse eelnevalt avahkustatud infoga. Kontsern ci pea
vaalikuks avalikustada kohtumiste graafi.kut.

KOikides muudes küsimuste vastab emitendi tegevus Tavas kehtestatud nôuetele.
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0 t use 0.°gev anne

2008

89,4
6,9

18,9
63,6
56,3
16,8
39,5
33,1

2007

84,5
5,1

17,6
61,8
54,6
16,1
38,5
29,9

Muutus %
55O.,,

25,6%
6,9%

(29%)
3,0%
4,3%
2,5%
9,6%

Pôhilised saasteained
tannides 2008 2007 Muutus %

.nduvad orgaaniliscd uhendid 60,3 68,4 (13,4%)
Orgaaniline tolm 3,4 3,8 (12,4%)
Kokku 63,7 72,2 (13,4%)

Jäätmekäitlus
2008 2007 2008 2007 Muutus O/

tub I:EK lu/i bIiK tub e tub (

( )hthkc i.itmetc k5itlus 153,2 178,5 9,8 1 1,4 (16,5” )
l’.ivaiaatmetc kaitlu,i 542,3 372,3 34,7 23,8 31,3°

Kulud kokku 695,5 550,8 44,5 35,2 20,8

jaatmutc taaskasutamine soouscnergia

ootmiscks 519,3 512,8 33,2 32,8 1,3”
Puidu tükkja,irrnetu muuk 60,6 66 3,9 4,2 (8,9° °)
\lctdIiiatmtc rndiik 102 1 1 9,5 6,5 7,6 (17,2’ )
Inghkud tuud kiikku 681,9 6)8,3 43,6 44,6 (2,4’)

Kesk k on n a po Iii ti k a

\isravait keskkonna saasrusc kompieksse vi1tizmse p kontroilimise sciduseie omavad mi moobli- kin ka

ehirusinarerjabde division alates 2004. aastast tdhtajatut keskkonnakompicksiuba. Kompieksloas toodud nOuete

oitrrnisega on ragarud rootmistegevuse minirnaalne kahjuiik kcskkonnarndju. Kompieksioaga satesraravad nóuded

tagavad ‘ee, Ohu ja pinnase kaitse ning käitises tekkinud jthirmete kditierruse keskkonnasidsthkuI vusil,

Pakendiscaduses sirestarud nOuete oiitrniseks sôimiti 2005. aastai leping Eesti Taaskasurusorganisarstooniga (ETO).

Lepinguga on AS \‘nsnurk andnud kôik pakendijdarmete kogumise, taaskasuruse ja vastava aruandlusega seotud

koiiusrused die ETO-ic. Seilega tagarakse ka kôigile iópptarbijateie pakendi rasuta tagastarnise vóimaius Rohehse Punkti

rnirgiga markeeritud konteineritesse. Mööbhdivisjoni saksakeelsete turgude müügl toetuseks on sóimitud leping

Saksamaa pakendiorgamsatsiooniga ISD tnterseroh GmbH, mule kaudu on korraidatud kóigi saksa turule vudud

pakcndijaarmere nóuctekohane kogumine ja unliseerimine.

2008. aasra keskel tôsteti mööblidivisjonis oluliseit veepóhisre viimistius-materjalide osakaalu ja sellega saavutati

iahusripohiste materjalide kasutamise ning lenduvate orgaaniiiste dhendite (LOU) heitkoguste vähendamine lubatud

summaarse heirkoguse mdärani.

Veekasutus
luhandetes m’
Vcck.isuius:

pOhjaved (Iinnavesi)
pOhjavid (oma puurkacvud)
pinna’esi

Veeheide:
unglikult puhas heitvesi
heaves,

Veekadu

Veekasutus ja heitvee käitlus
2008 2007 2008 2007 Muutus %

tub hEK tub EIiK tub C tub C

Veekasutus: 126,3 73,2 8,1 4,7 42,1%

pdhjavesi (linnavesi) 67,4 45,3 4,3 2,9 32,8%

pOhjavesi (orna puurkaevud) 41,8 12,5 2,7 0,8 70,1%
ptnnavesi 17,2 15,4 1,1 1,0 10,4%

Veeheide: 1 434,1 1 353,8 91,7 86,5 5,6%

he,tvesi 1 434,1 1 353,8 91,7 85

Kulud kokku 1 560,5 1 427,0 99,8 91,2 8,6%
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Juhatus kinnitab, et lehekUlgedel 4 kuni 13 esitatud AS Viisnurk kontserni tegevusaruanne annab ôige ja ôiglase ulevaate
emaettevôtja ja konsolideerirnisse Icaasatud ettevôtjate kui terviku aritegevuse arengust ja tulemustest ning
finantsseisundist ning sisaldab peamiste risicide ja kahtluste kirjeldust.

)

Andres Kivistik Juhatuse esimees

EinarPähkel Juhatuse Iiige

Ek Piile Juhatuse 1ge

Pärnu, 6. april 2009



am se

Juhatus kinnitab lehekiulgedel 15 kuni 50 esitatud AS Viisnurk kontsemi 2008. aasta konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruande koostamise ôigsust ning taielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

- konsolideeritud raamatupidarnise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspôhimôtted on kooskôlas
rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu vôetud Euroopa Liidu poolt;

- konsolideeritud raarnatupidamise aastaaruanne kajastab ôigesti ja ôiglaselt kontserni finantsseisundit,
majandustulemust ja rahavoogusid;

AS Viisnurk ja tUtarettevôtjad on jatkuvalt tegutsevad.

/

_________

- /

Andres Kivistik Einar Pähkel

J uhatuse esirnees Juhatuse liige

ErikPiile

Juhatuse liige

Pärnu, 6. aprill 2009

‘
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Ri<irnatupidatnse itaaruanno

KonsoHdeeritud bHanss

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007
tnh ISEK tub EEK tub 6 tub 6

Raha ja raha ckvivaldcndid (lisa 3) 6 913 6 006 442 384
Nôudcd ja ctternaksed (lisa 3; 5) 19 568 29 859 1 250 1 908
\‘arud (lisa 6) 68 096 54 742 4 351 3 499

Käibevara kokku 94 577 90 607 6 043 5 791

Kmnisvarainvcsteeringud (lisa 7) 2 893 2 893 185 185
Matcriaalric pOhivara (lisa 8) 66 333 63 727 4 239 4 073
lmmatcriaalnc pôhivara (lisa 9) 21 220 1 14

Pöhivara kokku 69 247 66 840 4 425 4 272

AKTIVA (vara) KOKKLJ (lisa 24) 163 824 157 447 10 468 10 063

Vôlakohustuscd (lisa 3; 10 17 722 8 782 1132 561
VOlad ja cttemakscd (lisa 3; 12) 43 646 37 488 2 790 2 396
Idhiajalised craldised (lisa 13) 115 264 7 17

LOhiajalised kohustused kokku 61 483 46 534 3 929 2974

Pikaajaliscd vôlakohustuscd (lisa 3; 10) 27 720 36 734 1 772 2 348
Pikaajaliscd eraldised (lisa 13) 3 421 2 936 219 188
Pikaajalised kohustused kokku 31141 39 670 1 991 2 536

Kohustused kokku (lisa 24) 92 624 86 204 5 920 5 510

Aktsiakapital (nimiväärtuscs) (lisa 14) 44991 44 991 2 875 2 875
Lllekurss 5 698 5 698 364 364
Kohustuslik rescrvkapital 4 499 4 499 288 288
Urnbcrhindluse kursivahed 253 39 14 2
Jaotamata kasum 15 759 16 016 1 007 1 024

Omakapital kokku (lisa 14) 71 200 71 243 4 548 4 553

PASSIVA (kohusrused ja omakapital)
KOKKU 163824 157447 10468 10063

Raamarupidamise aastaaruande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad 1k 20 kuni 50.

inltsialiseerifud ninuit id.ntlfltseerlrniseks
Initialled for the prpse of identificati.on only

c)
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Raatiticuniseaastaar u;uiiis

KonsoHdeeritud kasumiaruanne

2008 2007 2008 2007
tub EEK tub EEK tul, 6’ tub 6’

MUUGITULU (lisa 24) 280 527 249 522 17 929 15 947

Müüdud toodangu kulu (lisa 16) (219 494) (196 773) (14 028) (12 576)

Brutokasum 61 033 52 749 3 901 3 371

lurustuskulud (lisa 17) (42 252) (30 021) (2 700) (1 919)
[‘Idhalduskulud (lisa 18) (5 113) (5489) (327) (351)
Nluud äritulud (lisa 20) 690 139 44 9
Nluud ärikulud (lisa 21) (3 188) (1 429) (204) (91)

Arikasum (lisa 24) II 170 15 949 714 1 019

lnantstulud (lisa 22; 24) 37 207 2 13
l’inantskulud (lisa 22; 24) (3491) (3024) (223) (193)

KASUM ENNE TULUMAKSU (lisa 24) 7 716 13 132 493 839

Tulumaks (lisa 14; 24) (1 674) (475) (107) (30)

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (lisa 15; 24) 6 042 12 657 386 809

Tava kasum aktsia kohta (lisa 15) 1,34 2,81 0,09 0,18

Lahustatud kasum aktsia kohta (lisa 15) 1,34 2,81 0,09 0,18

Raamatupidamise aastaaruande lahutamaruteks osadeks on aastaaruande lisad 1k 20 kuna 50.

r .

4.
(( (

rii1erh.u’ .i
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Raarnatupidarniseaastaaruanne

KonsoHdeeritud rahavoogude aruanne

2008 2007 2008 2007
tub EEK tub EEK tub € tub C

Aritegevuse rahavood

Kasum enne tulumaksu (lisa 24) 7 716 13 132 493 839

Kasumi korrigecrirnine mitterahaliste tehingute,
aritegevusega seotud varade ja kohustuse saldodc
muutuste ja lnvcstcerimts vOi tinantseerimistegevusega
seorud rulude ja kuludega (lisa 23) 15 375 6 877 983 440

Pôhitegevuse genereeritud raha 23 091 20 009 1 476 1 279
lntrcssirnaksed (lisa 22) (3 348) (2 914) (214) (186)
Makstud tulumaks (lisa 14; 24) (1 674) (475) (107) (30)

Aritegevuse rahavood kokku 18 069 16 620 1155 1 063

Investeerimistegevuse rahavood
Materiaalse póhivara soetamine (lisa 8; 24 (11 182) (17 886) (7l4 (1143)
Materiaalse pôhivara mOOk (lisa 8) 182 66 11 4

Investeerimistegevuse rahavood kokku (11 000) (17 820) (703) (1139)

Finantseerimistegevuse rahavood
Laenude vôtmine (lisa 10) 9 137 7 500 584 479
Lacnudc tagasimaksmine (lisa 10) (8 589) (7 089) (549) 453)
Kapitalirendi maksed (lisa 10) (622) (79) (39) (5)
Dividendide maksmine (lisa 14) (6 299) (5 399) (403) (345)

Finantseerimistegevuse rahavood kokku (6 373) (5 067) (407) (324)

RAHAJAAGI MUUTUS 696 (6 267) 45 (400)
VALUUTAKURSSIDE MUUTUSTE MOJU
KONSOLIDEERIMISEL 211 39 13 2

RAHA ALGJAAK (lisa 3) 6 006 12 234 384 782
RAHA LOPPJAAK (lisa 3) 6913 6006 442 384

Raamatupidamise aastaaruande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad 1k 20 kuni 50.
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Konsolidoeritud ornakapitali muutuste aruanno

\aluutkursi
kohUstUslik rn1lUtU5tc.

rservkapita1 rcserv

Raamarupidamise aastaaruande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad 1k 20 kuni 50.

nit si c e r ;.. 5 5
S 0

.. -
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kasuin:\ktstakapital Ulckurss Kokku

Saldo 31.12.2006 44 991 7 795 4 499 0 8 758 66 043

\aluutakursside tnuutustc 010)0

konsohdccrirnisel 1) I) 0 39 39

Otse ornakapitalis ka(astatud kulud
(lisa 25) 1) (2 097) 0 0 0 (2 097)

2007 aasta kasum (lisa 15; 24) 0 0 0 0 12 657 12 657

1)vidcndid rnaksmirw (lisa 14) 0 0 0 )) (5 399) (5 399)

Saido 31.12.2007 44 991 5 698 4 499 39 16 016 71 243

Valuutakursstde muutuste rnOu
konsolideenmiscl 0 0 0 214 0 214

2008 aasta kasum (lisa 15; 24) 0 0 0 0 6 042 6 (142

1)ividcndidc maksminc (lisa 14) 0 0 0 0 (6 299) (6 299)

Saklo 31.12.2008 44 991 5 698 4 499 253 15 759 71 200

Valuutakursi

lab Kohustuslik muutuste Jaotamata
Aktsiakapital Ulekurss reservkapital rcserv kasum Kokku

Saldo 31.12.2006 2 875 498 288 0 560 4 221

Valuutakurssidc muutuste mi)u
konsolidenmisel 0 0 0 2 () 2

Otsc omakapitalis kalastatud kulud
(lisa 25) 0 (134) 1) (1 (1 (134)
21)07 aasta kasum (lisa 15; 24) 0 0 0 0 809 809

Dividendide maksminc (lisa 14) 0 0 1) 0 (345) (345)
Saldo 31.12.2007 2 875 364 288 2 1 024 4 553

\‘aluutakursside rnuutuste mOu
konsolideenmisel () 0 (1 12 (1 12
2008 aasta kasum (lisa 15; 24) 0 0 (1 (1 386 386
Dividendide maksmine (lisa 14) 0 (1 (1 0 (403) (44)3)

Saldo 31.12.2008 2 875 364 288 14 1 007 4 548

MA,IAN[ 0 SAAS SA ARUANNE 2003 AS V)ISNUF2Is 19



iamatupidamise aastaaruande lisad

J Uldinformatsioon

AS Viisnurk (Ettevóte) (registrinumber: 11421437; aadress: Suur-Joe 48, Pämu) on Eess registreeritud ettevOte, mile
tegevus toimub Eestis, Litis, Leedus ja Ukrainas. Seisuga 31. detsember 2008 koostatud raamatuptdarnisaruannetesse
on konsolideeritud EttevOte ja terna ttitarettevtitted (koos viidatuna Kontsern): OU Skano; OU Visu; OU Isotex a OU
Skano 100V0 rütarettevOtted SIA Skano; UAB Skano LT ja TOV Skano Ukraina. Kontserm pOhitegevusvaldkondadeks
on puidu kasutamisel baseeruv mötibh ia pehmete puitkiudplaatide tootmine ja muük.

AS Vusnurk asutati 19.09.2007. aastal ettevórte jagunemise tulemusena.

Kontserni aktsiad on noteenirud Taflinna Vaartpaberiborsi ptihinimekirjas. AS Viisnurk ruumikomanik on OU Thgon
‘X’ood. Kontserni tile lôppkontrolli otnavaks isikuks on TDI Investments KY, mis on Soome Vabaniigis registreerirud
ettevóte ja kuulub Skandinaavia investoritele.

Käesolev konsolideeritud raamarupidamise aastaaruanne on AS Viisnurk juhatuse poolt kinnitatud avaldamiseks
6. apnillil 2009. Vastavalt Eesti Vabaniigi Aniseadustikule kuulub aastaaruanne kinnitamisele AS Vusnurk noukogu ja
üldkoosoleku poolt.

Arvestuspöhimötete kirjeldus

Konsolideerirud raamatupidamisaruannetes rakendatud peamised arvestuspohimotted on lahtiseletatud allolevates
lisades. Kasutatud arvestuspohimôtteid on kasutatud jarjepidevalt koigil aruandes näidatud aastatel, km pole
dekiareenitud teisiri.

Koostamise alused

AS Vusnurk 2008. aasta konsolideeritud raamatupidatnise aastaaruanne on koostatud vastavuses Rahvusvahehste
Finantsaruandluse Standarditega (IFRS), nagu need on vastu vóetud Euroopa Liidu poolt.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud fmantsnäitajad tuginevad pohiliselt nende ajaloolisele soetusmaksumusele,
välja arvatud oiglases väärtuses muutusega Iäbi kasumiaruande kajastatavad finantsvarad, mida kajastatakse oiglases
väärtuses, vastavalt ailpool kinjeldatud arvestuspãhimöttele.

IFRS-iga kooskólas oleva raamatupidamise aastaaruande koostamine nãuab juhtkonnapoolset eelduste kujundamist,
hinnangure tegemist ja otsuste langetamist, mis mtijutavad rakendatavaid arvesruspôhimotteid, kajastatud varasid ja
kohustusi ning rulusid ja kulusid. Hinnangud ja nendega seorud eeldused ruginevad ajaloolisele kogemusele ning
mirmetele muudele faktidele, mis arvatavasti on asjakohased ning lähtuvad asjaoludest, mis kujundavad varade ja
kohusruste vaärtusre hindamiseks pOhimOtted, mis ci tulene otseselt muudest allikatest. Tegelikud tulemused vOivad
oll:i hinnangutest ermevad.

Ilinnanguid ja nende aluseks olevaid eeldusi vaadatakse ule perioodnliselt. Raamarupidatrushke hinnangute
ulevaatamisest tulenev môju kajastarakse hinnangute muutmise penioodil, kui see môjutab tiksnes antud pertoodi, vol
antud ja tulevasi perioode, km muutus mójutab flu jooksvat km ka tulevasi penioode.

Raamatupidamise aasraaruandele olulist mOju avaldavad IFRS rakenclamisega seotud juhtkonna poolsed otsused ja

raamatupidamislikud hinnangud, mida vOidakse järgncval aastal kornigeerida, on esitarud lisas 4.

AS Viisnurk jagunemine

06082007 a roimunud AS Vusnurk aktsionande erakorraline Oldkoosolck otsustas heaks kuta AS Vusnurk
jagunemiskava, irnile kohaselt vudi labi AS Vusnurk agunemine eralciumise ted. ,Jagunemise jirgselt on uue ettcvótte
mmmi AS Vusnurk ja endise AS Vusnurk ännimi muudeti AS-ks Trigon Property Development. Jagamise hctkel
valjastati kOigile 18. september 2007 kell 23.59 scisuga endise AS Viisnurk aktsionàridc nimekirja kuulunud
aktsionandelc uue AS Vusnurk aktsiad asendussuhrega 1:1. Uue AS Vusnurk :tktsiakapital vastab 31.12.2006 seisuga
kajastatud endise AS Vusnurk aktisakapitalile . ., _ _ .. ,,,, , -
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Raarnutllpiddrniso astaaruando isad

jagunemise tulemusena anti endise AS Viisnurga (AS Trigon Property Development) varad a iritcgevus Ole uuele
jagunemise kiigus asutatud uhingule (uus AS Vusnurk), samas kui Niidu Piirkond Ca sellega seotud kohustused) jud
endise AS Viisnurga (AS Trigon Property Development) oinandisse. Kogu muu vara ja pracguse mOObli ja
ehitusmaterjahde üksuste tegevusega seotud vara ja aritegevus anti Ole uuele Viisnurgale, kaasa arvatud Parnu joe aarne
kinntsvaraarcndusprojekt (asukohaga Ráäma 31, Pirnu).

AS Viisnurk 2007. aasta konsolideeritud raamatupidamisaruande frnantsnäitajad on esitatud nii nagu oleks AS Viisnurk
jaguncinine toimunud varasematel perioodidel. 2007. aasta tehinguid, mile toimumine ei ole seotud praeguse AS
Viisnurk varade ja áritegevuscga ci ole kajastatud AS Viisnurk 2007. aasta konsolideeritud raamatupidamisaruandes.

Olulised muutused bilansis ja omakapitali korrigeerimine seisuga 30.06.2007

jagunemise tulemusena hikusid AS Vissnurk bilansist välja seisuga 30.06.2007 jargmised varad, kohustused ja
omakapitali osad:

tub, bLK tub. C
Raha ia pangakontod 800 51
Kmnisvarainvcsteeringud 7 392 473
Ntatenaalne póhivara 789 50
Aktiva kokku 8 981 574

VOlakohustuscd 196 13
Pkaaja1ised vólakohustused 2 937 187
Kokku kohustused 3 133 200
Ulekurss 3 537 226
Jaotamata kasum 2311 148
Kokku omakapital 5 848 374
Pass jva kokku 8 981 574

Standardid, nende muudatused ja tolgendused, mis jöustusid 2008. aastal, kuid mis ei ole asjakohased
Kontserni majandustegevuse suhtes

Ailpool on esitatud standardid, nende muudatused ja tolgendused, mile rakendamine on Kontsernile kohustuslik
aruandeperioodidel algusega 1. jaanuar 2008, kuid mis ei ole asjakohased Kontsemi majandustegevuse suhtes:

• IFRIC 11, IFRS 2 — Tehingud kontserni ja omaaktsiatega. Antud tolgendus sisaldab juhiseid, mis puudutavad
järgmisi teemasid: standardi IFRS 2 ,,AktsiapOhine makse” rakendamine aktsiate vOi osadega makstavate tehingute
puhul, mile sOlmivad kaks vOi enam seotud osapoolt; ning raamatupidamisarvestus järgmistel juhtudel: ettevOte
annab oma tOOtajatele Oiguse omakapitaliinstrumentide omandamiseks, mida vOib vOi peab tagasi ostma
kolmandalt osapoolelt, taitmaks oma kohustusi tOOtajate ees; vOi ettevOte vOi selle omanik annab ettevOtte
töOtajatele Oiguse omandada ettevOtte omakapitahinstrumente, ja nende instrumentide pakkuja on ettevOtte
omanik;

• LAS 39, IFRS 7 — Finantsvarade ümberklassifitseerimine. muudatused standarditesse lAS 39 “Finantsinstrumendid:
kajastamine ja mOOtmine” ning IFRS 7 “Avalikustatav informatsioon” ja hilisem muudatus: Finantsvarade
ümberklassifitseerimine: rakenduskuupaev ja Oleminekureeglid. Muudatused lubavad ettevOtetele jargmisi valikuid:
(a) kiassifitseerida finantsvara välja kauplemiseesmargil soetatud fmantsvarade kategooriast, kui harvadel juhtudel
vara ci hoita enam edasimuugi voi tagasiostu eesmargil lahitulevikus; ja (b) klassifitseerida muOgiootel vOt
kauplemiseesmhrgil soetatud finantsvara umber laenude ja nOuete kategooriasse, kui ettevOttel on kavatsus ja
suutlikkus finantsvara hoida lunast’usthhtajani (eeldusel, et vara vastab laenude ja nOuete definitsioonile)

Uued, veel joustumata IFRS standardid, nende muudatused ja tolgendused

Allpool on esitatud standardid, standardite tolgendused ja muudatused, mis on vhlja antud ning mille rakendamine on
kohustuslik aruandcperioodidele algusega 1. jaanuar 2009 vOi hiljem, ja mida kontsern ci ole rakendanud
ennetahtaegsclt:

• Finantsinstrumentide kohta avalikustatava informatsiooni täiendamine IFRS 7 Finantsinstrumendid:
Avalikustatav informatsioon muudarus (kehtib 1. jaanuaril 2009 vOi huljcm algavatele aruandeperioodidelc;
muudatus ci ole vastu vOetud Euroopa Ludu poolt). Muudatus nOuab thiendava informatsiooni avalikustamist
oiglase vairtuse mOOtmise ja hkviidsusriski kohta. EttevOte peab avahkustama finantsinstrumentide analuüsi,
kasutades kolmeastmelist oiglase vairtusc mOOtmise hierarhiat. Muudatus (a) selgitab, et kohustuste
likvudsusanalüus lepinguliste tahtaegade lOikes peab sisaldama valja antud finantsgarantiisid garantit
inaksimumsummas ja varascimas pertoodis, nail garantnd vOidakse sisse nOuda; ja (b) nOuab
finantsdcrivatnvide jarclejhanud lepinguliste thhtaegade avalikustamist, kui lepinguliste tähtaegade
inforinatsioon on oluline rahavoogude ajastuse mOistmiseks. lttevOte peab lisaks avalikustarna likviidsusriski

Iflitidil j.a. Lfl itcat c
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iaandatiiiseks horravate finantsvarade analOOsi lepinguhste tahtaegade lOikes, km see inforrnatsioon on

iasraaruande kasutaiatele vajahk, inOistmaks hkvudsusriski olemust a ulatust. Konrscrn hindab muudaruse
mom finmtsaruandes avahkustatavale inforrnatsioonile;

• IFRS 8 — Tegevussegrnendid (jOustub 1 .jaanuaril 2009 vol hiljem algavateic aruandeperioodidele). Standard
kehtib crtevOtetele, mule vOLt— vOr omakapitalunstrumendid on avalikult kaubeldavad, yOu mis esiravad oma
finantsaruandcid vaärrpaberikomisjomle vOi inuule reguleerivale asutusele hkskOik mulhscsse kiassi kuuluvate
viirtpabenre erniteerurniseks avalikul rurul, vOt on alustanud nende esitamist, Standard IFRS 8 nOuab
etrevOrtelt finants— ja kirjeldava informatsiooni avahkustamist tegevussegmentide kohra, baseerudes ettevOtre
siseses aniandluses kasutatud informatstooniIe. Konrsern hindab uue standardi mOju segmendiaruandlusele
finantsaniannetes;

• lAS 1 — Finantsaruannete esitamme (muudetud septembris 2007, rakendub 1. ;aanuarul 2009 vOi buljem
algavatele aruandeperioodudele). lAS 1 peamiseks muudatuseks on kasumiaruande asendamine
koondkasumiaruandega, mis sisaldab ka omanikega mitteseotud, omakapitalis kajastatavaid muudatusi, naiteks
muugiootel finantsvarade ümberhindlusreservi muutusi. Alternatiivina on lubatud esitada kaks aruarunet: eraldi
kasutniaruanne rung koondkasumiaruanne. Muudetud lAS nOuab fmantsseusundi aruande bu1ansu)
avalikustamist ka vOrreldava perioodi algsaldode kohta, juhul, kui vOrdlusandmeicl on korrigeeritud
ümberklassifitseerumiste, arvestuspOhimOtete muutuste vOi vigade korrigeerimiste tOttu. Kontserni hinnangul
mOjutab muudetud standard lAS I kontserni pOhiaruannete esitusvuisi, kuid ei mOjura tehingute ja saldode
kajastamist ega arvestuspOhimOtteid;

• lAS 23 Laenukasutuse kulutused (muudetud märtsis 2007, rakendub 1. jaanuaril 2009 vOi biljem algavatele
aruandepenoodidele). Peamise muudatusena standardis elimineeriti valikuvOimalus kajastada koheselt kuluna
laenukasutuse kulutused, mis on seotud varadega, mile kasutus- vOi muugivalmidusse viimine vältab pikema
penoodi. EttevOtted peavad seega sellised laenukulutused kapitaliseerima vara soetusmaksumuse osana.
Muudetud standard kehtib edasiulatuvalt selliste varadega seotud laenukasutuse kulutustele, mile
kapitaliseerumise alguskuupaev on 1. jaanuaril 2009 voi hiijem. Kontsern hindab muudetud standardi mO;u
finantsaruannetele;

• IFRIC 15 — Kinnisvara ehituslepingud (rakendub 1. jaanuaril 2009 yOu hiljem algavatele aruandeperuoodidele;
tOlgendus et ole vastu vOetud EL pooh). TOlgendus kohaldub muugitulude ja seotud kulude arvestusele
ettevOtetes, kes ehutavad kinnusvaraobjekte use vOi alihankijate kaudu, ning annab juhiseid, kuidas määrata, kas
ehiruslepingule rakenduvad LAS 11 vOi lAS 18 nOuded. Selles on toodud ka kriteeriumid, otsustamaks mullal
ettevOtted peavad kajastama selliste tehungutega seotud mtiügitulu. Kontsern hindab tOlgenduse mOju
funantsaruannetele.

Muud uued standardid vJi rJlgendused. Kontsern ei ole ennetähtaegselt rakendanud jargmisi uusi standardeid vOi
tOlgendusi, mis ci mOjuta Kontserni finantsaruandeid oluliselt:

• Muudatused IFRS-des (välja antud mais 2008). 2007.a otsustas IASB algatada iga-aastase muudaruste projekti,
et teha vajahkke, kuid mutte-kiireloomulisi muudatusi IFRS-desse. Muudatused sisaldavad nu sisulisi
muudatusi, selgitusi kui ka terminoloogia muudatusi mitmetes standardites. Sisulised muudatused hOlmavad
Jargnusl valdkondi: muugiootel varaks klassifitseerimine IFRS 5 järgi, kui kontroll tütarettevOtte üle kaob;
kaupiemuseesmargil hoitavate finantsinstnumentide esitamise vOumalus pikaajahse varana vastavalt lAS 1-le;
vastavalt lAS 161e kajasratud, varem vàljarenditud varade muugi kajastamine rung kaasnevate rabavoogude
klassifitseerin’une vastavalt lAS 7-le rahavoogudena aritegevusest; lAS 19-s karpe definitsioom täpsustamme;
valitsusepoolse sihtfinantseerimisena turutingimustest madalama intressiga saadud laenu kajastamme vastavalt
lAS 20-ic; lAS 23 iaenukuluruste definirsuooni vastavusse vumine sisemise intressimäära meetodi
definitsiooniga; muugiootel rütarettevOtete kajastamise selgutamine lAS 27 ja IFRS 5 järgi; lAS 28-s ja lAS 31-
s sidusettevOtete ja OluscttevOtete kohta avahkusrarava informatsiooni nOuete vähendamine; lAS 36-s
avalikustarava informarsiooni nOuete taiendamine; rcklaamkuluruste kajastamise Oipsustamune lAS 38- s;
Oiglases vaartuses labi kasumiaruande kategooria definitsiooni muutmlne selie vasravusse vurniseks
riskurnaandarnisarvesrusega lAS 39-s; iunmsvarainvesteerungute kajastamine chutusperuoodil vastavait lAS 40-
Ic; rung purangute vahendamine bioloogihste varade Ouglase v:iärruse mOOtmisel vastavair L\S 41-ic.
‘I’uendavad muudarused standardites L\S 8, 10, 18, 20, 29, 34, 40, 41 ja IFRS 7 sisaldavad rennunoioogilisi ja
rcdigcerimismuurusi, miliel ci ole mOju (vOi rnOju on minimaaine) raamatupidamisarvestusele. Koniserni
htnnangui ci mOjuta muudarused oluliseit finanrsaruannet;

• IFRS I Rahvusvabelrste Finantsaruandlusc Standardure esmarakendanuune (vastavait detsembns 2008 tebrud
muudatusteie, rakendub standard IFRS aruannetele, mis koostatakse 1. juulii 2009 vOi hiljem aigava perioodi
kohra; muuderud standard ci ole vasru vOerud EL pooh). Muudetud IFRS I sisu vastab ceimusele versioonile,

lututitahsee ltL% twIt tltoerlmirks I

liutidhed t o i.fltittCation onmy
MA JANDU / I N1 JANNF 008 AS VILNUPK di nis I k 22

( C,, C’ -



ataaruindo id

kud scile struktuuri on rriuudetud eesmirg1ga rnuura standard arusadaamaks lugeale ning pareinini
kolianduvaks tulevikus tebtavatele nmuditustele;

• I ERS 1 a lAS 27 (rnuudarus) — TOtar, uhis- vói sidusettevótresse tehtud Investeeringu soerusmaksumus (vaija
antud inais 2008; rakendub 1 jaanuaril 2009 vOi hiljem algavatele aruandepcrioodidele). Muudatus lubab
IFRS esinarakendajatel emaettevOtte konsohdeerimata aruandes investeeringute tutar-, uhis— ja
sidusettcvOtetesse kajastarnisel tuletatud soetusmaksumuseks lugeda kas nende Oiglase vaarruse vói celmise
raarnatupidairaistava alusel kalastatud bilansihse rnaksumuse. Muudarus nOuab ka, et cone otriandarnist
tckkanud nerovara Jagan-une investonle tuleb kajastada kasumiaruandes, mine investeeringu soetusrnaksumuse
korngeerimisena;

• IFRS 2 Aktsiapolune makse (muudarus) — Omandi Oleandmise tingimused ja tOhistamine (muudetud jaanuaris
2008, rakendub 1. jaanuaril 2009 vOi hiljem algavatele aruandeperioodidele). Muudatus selgitab, et ornandi
üleandmise ungimusteks on ainult teenuste tingimused ja tulemuslikkuse tingimused. Muud aktsiapohiste
maksete ungimused ei ole omandi uleandinise tingimused. Muudarus selgitab, et kOiki tOhistamisi, n-ti
kontserni enda ku.i teiste osapoolte poolt, tuleb kajastada samade arvestuspohimotetega;

• IFRS 3 — Ariühendused (muudetud jaanuaris 2008, rakendub äriühendustele omandamiskuupaevaga esimesel
aruandeaastal, mis algab 1. juul.il 2009 vOi hiljem; muudetud standard ei ole vastu vOetud EL poo1t. Muudetud
IFRS 3 annab ettevOtetele vahkuvOimaluse kajastada vähemusosalused kas kasutades praegu kehtiva IFRS 3
pohimotet (proportsionaalselt nende osalusele omandarud ettevOtte netovaras) vOi Oiglases väärtuses;

• lAS 27 Konsolideeritud ja konsohdeenmata finantsaruanded (muudetud jaanuans 2008, rakendub 1. juulil
2009 vOi haijem algavatele aruandeperioodidele; muudetud standard ei ole vastu vOetud EL pooh). Muudetud
standard nOuab ettevOttelt koondkasumi jaganust emaettevOtte omanake ja vähemusosaluse vahel, isegi km
selle tulemuseks on vahemusosa negatiivne saldo (praegune standard nOuab enamikel juhtudel omakapitali
ületava kahjumi allokeerimast emaettevOtte omanikele). Muudetud standard tapsustab, et tehingud, miMe
tulemusena emaettevOtte osalus ttitarettevOttes muutub, kuid kontroll säilib, tuleb kajastada otse omakapitalis.
Lisaks tapsustab standard, kuidas mOOta kasumit vOi kahjumit juhul km tütarettevOtte üle kontroil loppeb.
Kontrolli loppemisel tuleb enclises ttitarettevOttes järelejääv osalus kajastada tema Oiglases väärtuses;

• lAS 32 ja lAS I muudatus - Müüdavad finantsinstrumendid ja likvideerimisel tekkivad kohustused (rakendub
1. jaanuaril 2009 vöi hiljem algavatele aruandeperioodidele). Muudatus nOuab mOningate finantsinstrumentide,
mis vastavad finantskohustuste definitsioonile, klassifitseerimist omakapitaliinstrumendina;

• RiskimaandamisnOuetele vastavad instrumendid — muudatus standardisse lAS 39 Finantsinstrumendid:
Kajastamine ja mOOtmine (rakendub tagasiulatuva mOjuga 1. juulil 2009 vOi hiljem algavatele
aruandeperioodidele; muudatus ei ole vastu vOetud EL poolt). Muudatus selgitab kuidas teatud situatsioonides
rakendada reegleid, otsustamaks kas maandatud risk vOi osa rahavoogudest vastab riskimaandamisnOuetele;

• IFRIC 12 — Teenuse kontsessioonikokkulepped (rakendus 30. märtsil 2009 voi hiljem algavatele
aruandeperioodidele), Antud tolgendus sisaldab juhiseid olemasolevate standardite rakendamiseks ettevOtete
poolt, kes on avaliku ja erasektori vaheliste teenuste kontsessioonide osapoolteks. Tolgendus IFRIC 12
puudutab kokkuleppeid, mile puhul teibja kontrollib, milliseid teenuseid, kellele ja mis hinnaga pakub
infrastruktuuri kasutav operaator;

• IFRIC 13 — Khentide lojaalsusprogrammid (rakendub 1. juuhl 2008 vOi hiljem algavatele aruandeperioodidele;
EL pooh vastuvOetuna rakendub IFRIC 13 pärast 31.detsembnt 2008 algavatele aruandeperioodidele,
varasem rakendamine lubatud). Tolgendus IFRIC 13 selgitab, et km kaupade vOl teenuste muiigiga kaasneb
khendi lojaalsusprogramm (naiteks boonuspunkrid vOi tasuta tooted), on tegemist mitme elemendiga
tehinguga ja kliendilt saadav tasu tuleb jagada tehingu komponcnode vahel vastavalt nende Oiglasele
vaarruscle;

• IFRIC 14, lAS 19 — Kmdlaksmairatud huvitistega vara hmnt, rninirnaalse rahastamise nOudcd ja nende
koostoime (rakcndus 1. jaanuanl 2008 vOi hiljcm algavatele aruandepenoodidele; EL poolt vasruvOctuna
rakendub I FRIC 14 parast 31 .dersemhnl 2008 algavatele aruandepenoodidele, varasem rakendamine lubatud).
Anrud tOlgcndus sisaldab tildisi juhiseid selle kohta, kuidas vastavuses L\S 1 9-ga mäirata ulejaägi limiiti, rnida
saab varana kajastada km kindlaksmaaratud hüvitiste plaani oiglanc viirnis tiletab kohustuste nUtidisviartuse.
Lisaks selgitab tOlgendus IFRIC 14, kuidas vOivad seaduses ettenibrud vOi lepinguhsed minimaalsc
rahastainise nOucled mójutada kindlaksrnaaratud huvitistega plaani varadc ja kohustuste väärtusi;
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• IFRIC 16 — Válismaise üksuse netoinvesteeringu riskimaandainine (rakendub 1. oktoobril 2008 vol hiljem
algavatele aruandeperioodidele; tolgendus ei ole vastu vOerud EL pooh), Tolgendus selgitab, milhistele
valuutariskidele saab rakendada riskirnaandamisarvestust ja sätestab, et aruande Ornbcrarvestus
arvestusvaluutast esitusvaluutasse ei tekita sellist riski, millele risk.imaandamisarvestust vOib rakendada.
Tolgenduse järgi vOib riskimaandamisinstrument olla ükskOik millises grupiettevOttes, v.a. selles valismaises
ariOksuses, mule riske maandatakse. TOlgendus selgitab, kuidas reservina kajastatud valuutakursivahed
Omberarvestusest kajastatakse kulu vOi tuluna kasumiaruandes kui välismaine äriOksus, mule riske maandati,
müüakse. Aruandvad ettevOtted peavad rakendama lAS 39 nOudeid riskimaandamisarvestuse lopetamisel
edasiulatuvalt, kui riskimaandamisrnstrumendid ci vasta IFRIC 16-s toodud riskimaandamisarvestuse
pOhimOtetele;

• IFRIC 17 Mitterahaliste varade üleandmine omanikele (rakendub 1. juulil 2009 vOi hiljem algavatele
aruandeperioodidele; tOlgendus ci ole vastu vOetud EL pooh). Tolgendus selgitab, millal ja kuidas tuleb
kajastada omanikele mitterahaliste varade üleandmine dividendidena. EttevOte peab mitterahaliste varade
dividendidena dleandmise kohustuse kajastama üleantavate varade oiglases väärtuses. Varade üleandmisel
tek.kinud kasum vOi kahjum tuleb kajastada kasumiaruandes dividendikohustuse tasaarveldamisel;

• IFRIC 18 Klientide poolt üleantavad varad (rakendub I juulil 2009 vOi hiljem algavatele aruandeperioodidele;
tolgendus ci ole vastu vOetud EL poolt). Tolgendus selgitab klientide poolt üleantud varade kajastamist:
asjaolusid, mile esinemisel on täidetud vastavus vara definitsioonile; vara arvele vOtmist ning selle
soetusmaksumuse mOOtmist; eraldi identifitseeritavate teenuste tuvastamist (üks vOi rohkem teenuseid
uleantud vara eest); tulu kajastamist ning klientidek saadud raha kajastamist.

Vörreldavus

Finantsaruanded on koostatud lähtudes järjepidevuse ja vOrreldavuse printsuibist, metoodika muutuste sisu ja nende
mOju on selgitatud vastavates lisades. Kui finantsaruannete kirjete esitust vOi kiassifitseerimise meetodit on muudetud,
siis on korrigeeritud ka eelmiste perioodide vOrreldavad näitajad.

Arvestus- ja esitusvaluuta

Kontserni ettevOtetes peetakse arvestust valuutas, milleks on ettevOtte aritegevuse pOhilise majanduskeskkonna valuuta
(arvestusvaluuta). AS Viisnurk arvestusvaluuta on Eesti kroon. Konsolideeñtud raamatupidamise aastaaruanne on
esitatud tuhandetes Eesti kroonides (EEK) ja tuhandetes eurodes (EUR). Eesti kroon on seotud euroga kursiga
15,6466 krooni 1 euro kohta. Kogu finantsinformatsioon, mis on esitatud eurodes, on konverteeritud kasutades eelpool
margitud vahetuskurssi. Seega ci tulene antud esitusvaluuta rakendamisest valuutakursside ümberhindluse ermevusi.

Välismaiste majandusüksuste, kelle arvestusvaluuta erineb Kontserni esitusvaluutadest, majandustulemuse
finantsnäitajate konverteerimine toimub jargnevalt:

(a) varad ja kohustused hinnatakse umber Eesti kroonidesse bilansipaeval kehtinud valuutakursi alusel, válja
arvatud pohivarad, mis on hinnatud Eesti kroonidesse soetuspaeval kehtinud valuutakursi alusel.

(b) tulud ja kulud konverteeritakse kasutades aasta keskmist valuutakurssi (välja arvatud juhul, kui antud keskmist
ci saa lugeda tehingupaevadel valitsevate määrade kumulatiivse mOju mOistlikuks ümardamiseks, millisel juhul
tulud ja kulud konverteeritakse tehingu toimumise kuupaevadel);

(c) arvestuses tekkinud kursivahed kajastatakse eraldi reana omakapitalis.

Konsolideerimispohimotted ja tütarettevötete kajastamine

TütarettevOtted on ettevOtted, mile tegevust ja finantspohitikat on emaettevOte vOimehne kontrollima, reeglina kaasneb
kontroll üle SO% osaluse omamisel. Konsolideeritud aruanded sisaldavad tütarettevOtete finantsaruandeid alates
kontrolli omandainise kuupaevast kuni kontrolli loovutamise kuupaevani.

TOtarettevOtte soetaniist kajastatakse ostumeetodil. Soetusmaksumuseks loetakse omandamisel üleantava vara, vOetud
kohustuse ja omandaja poolt emiteeritud omakapitaliinstrumentide oiglast väärtust ning omandamisega otseselt seorud
váljaminekuid.

TOtarettevOtted on kajastatud konsolideeritud aruannetes rida-realt konsolideerituna. Elimineerirud on kOik
kontsernisisesed nOuded ja kohustused, kontserm ettevOtete vaheised tehingud ning nende tulemusena tekkinud
realiseerimata kasumid ja kahjumid, välja arvatud juhul, km kahjumi pOhjuseks on vara váärtuse langus. KOik kontserni
kuuluvad ettevOtted kasutavad uhesuguscid arvestuspOhimOtteid.

EmaettevOtte konsolideerimata pOhiaruannetes kajastatakse investeeringuid tiltarettevOtetesse soetusmaksumuses
(munus vOimahkud vuirruse langusest tulenevad allahindlused).
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Vàlisvaluutatehingud

\Talisvaluutatehingud on reisendatud arvestusvaluutasse tehingupaeva kursi alusek Bilansipäeva seisuga valisvaluutas
fikscennid monetaarsed varad ja kohustused on hinnatud btlansipaeval kehuva valuutakursiga. Kôtk valuutakursside
umberarvestustest rulenevad kasutnid ja kahjurnid on kajastatud kasumiaruandes.

J Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse Mansis ning rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode
jiáke (va. arvelduskrediite) ning kuni kolmekuulisi tähtajahsi pangadeposute. Raha ja raha ekvivalendid on kaastatud
korrigeernud soerusinaksumuses.

Finantsvarad

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupáeval. Finantsvarade kajastamine lôpetatakse, km ôigused
investeeringutest tulenevatele rahavoogudele on lóppenud vôi üle antud ja kôik olulised omandioigusest tulenevad
riskid ja hüved on üle lämud.

Sôlruvalt finanrsvarade omandamise eesmärgist ja juhtkonna plaanidest jagatakse finantsvarad jargmistesse
kategooriatesse:
- Oiglases väärtuses muutusega läbi kasumiaruande kajastatavad fmantsvarad;
- nöuded ja laenud;
- lunastustähtajani hoitavad investeeringud;
- muugiootel finantsvarad.

Laenud ja nöuded vóetakse esmalt arvele oiglases väärtuses koos tehingukuludega. Edasiselt kajastatakse laenusid ja
nóudeid korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades sisemise intressimäära meetodit (miinus vóimalikud väärtuse
langusest tulenevad allahindlused). Vaata arvestuspohimote H ja M.

Kontsern ei ole liigitanud uhtegi finantsvara lunastustähtajani hoitavaks investeeringuks, oiglases väärtuses muutusega
läbi kasumiaruande ega muugiootel finantsvaraks.

Kontsern hindab igal bilansipiieval, kas on töendeid sellest, et mane finantsvara vôi finantsvarade grupi väärtus on
vähenenud.

j Nöuded

Nöuded on fikseeritud vôi kindlaksmääratavate maksetega tuletisinstrumentideks mitteolevad finantsvarad, mis ei ole
noteeritud aktiivsel turul. Nôuded on esmalt arvele vöetud nende oiglases väärtuses koos tebingukuludega. Pärast
esmast arvele vötmist kajastatakse nOuded korngeeritud soetusmaksumuses, millest on maha arvatud väärtuse langusest
tulenevad aflahindlused.

Kut on töenäoline, et Kontsem et suuda koguda kokku kóiki saadaolevaid summasid vastavalt nôuete tingimustele,
hmnatakse nöuded alla. Iga konkreetse nôude laekumist hmnatakse eraldi. Ebatóeniioliselt laekuvad nOuded hinnatakse
bilansis alla tóenäohselt laekuva summani. Allahindluse summa on vahe bilansilise väärruse ja tulevikus oodatavate
rahavoogude summa vahel, mis on diskonteeritud esialgse sisemise intressimaäraga. Väärtuse langusest tulenevad
allahindlused kajastatakse kasumiaruandes perioodi kuluna.

Varud

Varud on hinnanid raamatupidamisbilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus vol neto
realisecrimisvaartus. Varud vOetakse algselt arvele soerusmaksumuses, mis koosneb ostukulurustest, otsestest ja
kaudsetest tootmiskulutusrest ja muudest kulurustest, mis on ajahkud varude vitmiseks nende olemasolevasse asukohta
ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad bsaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, rnuid mittctagastatavaid makse
ja vanide soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude
tootmiskulutused sisaldavad nu orseseid toodetega seorud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjalide
maksumus, lOpetamata toodangu ladustamisega seorud vältimatud kulutused, tOOhste palgad) km ka tootmisega orseselt
seotud pusi- ja rnuuruvaid uldkulutusi, mis jagarakse roodete soetusmaksuinusele normaalsest tootmismahust lihtudes.

\‘arude irvesratnisel kasurarakse Konrscrnis kaalutud keskmise soerushinna meetodit.
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Neto reahseerinusviártus on toodere hinnanguline müugthind tavapirase aritegevuse kaigus, millest on maha arvarud

hinnangulised kulutused, mis on vajalikud toote muugivalmidusse vmniseks ja muugl sooritamiseks .\llahindluse

suinnia kaja sta takse kasumtarua nde kind v1iiiiditd toodete ku/,id.

1<innisvaraarenduse eesinirgi1 tehtud kulutused kajastatakse bilansireal Varud sóltuvalt valrnidusastrnest kas lOpetamata
toodanguna vEo valinisnoodanguna. Valminud kinnisvaraobjekti mudakse kas ositi (eramute, kortenite, buroopindade
vms kaupa) vOi tervikuna. \Iuugitulu kajastatakse kui tulu kaupade mudgist. Kinnisvara rnudgil sólmitakse vOOrandaja
ja omandaja vahel notaniaalselt tóestatud kokkulepe kinnisomandi dleandiniseks ning tehakse sellekohane kanne
kinnistusraamarusse.

] Kinnisvarainvesteeririgud

Kinnisvarainvesteeringud on kinnisvaraobjektid (maa, hoone), mida Kontsern hoiab omanikuna vOi kapitalirendi
tingimustel, renditulu reenimise voi turuväärtuse kasvu eesmàrgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses.

Kinnisvarainvesteeningud kajastatakse algselt soetusmaksumuses, mis sisaldab tehingukulusid. Edasiselt kajastatakse
kinnisvarainvesteeninguid soetusmaksumuses, mida on vähendatud akumuleeritud kulumi ja varade väärtuse
vähenemisest tuleneva kahjumi vôrra. Kinnisvarainvesteeringuid amortiseenitakse lähtudes nende kasulikust elueast
kasutades hneaarset arvestusmeetodit. Aastased amortisatsiooninormsd on 2,5-l5%. Arvestuspôhimóttes K kirjeldatud
arvesruspohimotteid kehtivad nii mateniaalse pöhivara kui ka kinnisvarainvesteeringute kohta.

Materiaalne pohivara

POhivarana kajasratakse ettevOtte oma majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku elueaga die dhe aasta.
Materiaalne pobivara vOetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (sisaldab tollimaksu ja mmd
mittetagastatavaid makse) ja otseselt soetamisega seotud kulutusest, mis on vajahkud vara viimiseks tööseisundisse ja -

asukohta, Pikema perioodi jooksul valmistatava pohivara soetamiseks vóetud finantskohustustega seotud kulutused
kapitaliseenitakse pöhivara koosseisu. Omatarbeks valmistatud pohivara soetusmaksumust kajastatakse kasutades samu
pôhiniótteid, mis ostetud varade puhul.

Póhivara rekonstrueenimise ja parendamise kulud lisatakse esialgsele pôhivara soetusmaksumusele vöi kajastatakse
enaldi varaobjektina, km on töenäoline, et sellest tekib tulevikus Kontsernile majanduslik kasu ning kulud on
usaldusväärselt mOôdetavad. Muud hooldus- ja remondikulud kajastatakse kasumiaruandes kuluna nende toimumise
penioodil.

Mateniaalset pohivara kajastatakse soetusmaksumuses, mida on vähendatud akumuleeritud kulumi ja varade väärtuse
vähenemisest tuleneva kahjumi vórra (Vt. arvestuspohimote M). Erinevus pohivara soetusmaksumuse ja lôppväärtuse
vahel amortiseeritakse pôhivara kasulilcu eluea jooksul. Kid materiaalne pohivara koosneb olulistest komponentidest,
muulel on erinev kasulik elmga, kajastatakse need komponendid eraldiseisvate varaobjektidena selliste
amortisatsiooninormidega, mis vastavad nende kasulikule elueale. Kasulike eluigade, lOppvaartuste ja amontisatsiooni
arvestusmeetodite pöhjendatust hinnatakse igal bilansipaeval. Kul vara lôppvaartus ületab tema bilansilist
ääkmaksumust, lópetatakse vara amortiseerimine.

POhivana amortiseenitakse lahtudes nende kasulikust elueast, kasutades lineaarset arvestusmeetodit. Uksikutele
pöhivaradele nakendatud aastased amortusatsiooninormid pohivara gruppide bikes on alljargnevad (%):

• hooned ja rajatised 2,5 — 15
• masinad ja seadmed 10 — 25
• transpordivahendid 10 — 20
• muu invenrar, sisseseade 20 — 41)
• maad ci amortiscenira

,niortisarsioon1 arvcsramist alustarakse herkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna pooh plaamtud eesmargil
iung lóperatakse kui ldppváirtus uletab bilansthst jaakmaksumust, vara lóphku cemaldamiseni kasutusest vOi
umbcnklassifitseenmrusel “muugiootcl pdhivanaks”. Igal bilansipäeval hinnatakse kasutaravate amortisatsioonnniärade,
arnortisatsiooninnecrodi iung lóppviartuse póhjendarust.

Juhul kui póhivara kaetav vaarrus (so kongem kahest ;argnevast nàitajast: vara oiglane väintus (muons muiugikulutused)
vói vans kasurusvaintus) on váikserri tema bilansilisest jaikmaksumusest, on materiaalse pOhivana obektid ails hinnarud
nencle kactavale vaarrusele (vaata ka arvesruspOhtmoter osas

Mateniaalse 1,Ohivara kajastarnine ldpetatakse vans vôónandamise korral vOi olukorras, kus vara kasuramisest vOi
inuugist ci cellars cnain rnajanduslikku kasu. Kasunn vói kahjum, mis on tekkinud matenisalse pohivana kajasramise
ldpetatniscst, kajastataksc kasumianuandes muude änitulude vOi muude ànikulude neal.
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\1ateriaa1sc pôliivara ol)Jektid, mis väga tóenio1ise1t inuüaksc lähcma 12 kuu jooksul, klassifitscerirakse umber

iriüugiootel pohivaraks.

Immateriaalne pöhivara

Immnateriaalne pohivara vietakse arvele soetusmaksumuses ning kajasratakse cdasisclt soctusmaksumuses, mida on

viihcndatud akumulcerunud kulumi ja varade väáruse váhenemiscst tuleneva kahjumi vórra (vt arvcstuspOhimóte

Tmrnatcriaalsct póhivara atnortiseeritakse hihiudes kasulikust elueast (2,5—5 aastat) kasutades lmcaarsct

arvestusmeetodit. Kontsern ci otna inaaramata kasuhku elucaga ammateriaalset pohivara.

. Vara väartuse langus

Amortiseentavate varade ning pitramatu kasutuseaga varade (maa) puhul hinnatakse vara viartuse vóimahkule langusele

vutavate asjaolude esinemist. Selliste asjaolude esinemise korral hinnatakse vara kaetavat vaatust ning vórreldakse seda

bilansilise maksumusega. Váärtuse langusest tekkinud kahjum kajastatakse summas, mile vörra vara bilansiline
maksumus uletab kaetava väart-use. Vara kaetav väärtus on vördne korgemaga vara oiglasest vaartusest (munus

inuugikulutused) voi kasurusväärtusest. Vara väärtuse languse hmdamise eesmargil hmnatakse kaetavat väartust kas

uksiku varaobjekti voi vàikseima vôimaliku varade grupi kohta, mule jaoks on vôimahk rahavoogusid eristada (raha
genereeriv ukms). Kord allahinnatud mittemonetaarsete varade korral (v.a. firmaväärtus) hinnatakse igal bilansipäeval, kas

on tOenäoline, et vara kaetav väärtus on vahepeal tâusnud. Varasem kahjum tühistatakse ainult psirini, et bilansthne

väartus ci ületaks seflist vara bilansilist jääkmaksumust, mis oleks kujunenud, arvestades vahepealsetel aastatel

normaalset amortisatsiooni.

j Kasutus- ja kapitalirent

Kapitalirenclina käsitletakse rendilepingut, mile puhul k&k olulised vara omandiga seotud riskid ja hüved kanduvad ule
rentnikule. Kóiki muid renditehinguid on käsitletud kasutusrendina.

Kapitalirendiga seotud vara ja kohustused kajastatakse vara oiglase väärtuse summas vOi rendimaksete
miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotarakse fmantskuluks ja kohustuse
jäikmaksumuse vähendarniseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile nii, et intresslmäär oleks igal ajahetkel
rendiperioodi jooksul kohustuse jääkmaksumuse suhtes sama.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul hneaarselt kuluna ja tuluna. Kasutusrendiepingutega
vàljarenditud kinnisvara on kajastatud kinnisvarainvesteeringuna.

Finantskohustused

Finaniskohustused (vólad tarnijatele, vóetud laenud, vntvôlad mug muud Iühi- ja pikaajalised vólakohustused) vôetakse
algselt arvele nende oiglases väärtuses ja kajastatakse hiljem korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades sisemise
tntressimäära meetodit. Nende finantskohustuste, mida ci kajastata oiglases väarruses muurustega läbi kasumiaruande,
esmasel kajastamisel lahutatakse oiglasest väärtusest kohustuse soetamisega otseselt kaasnevad tehingukulud.

Laenukulud, mis on otseselt seotud póhivaraobjekti soetamise voi ehitamisega, kapitaliseeritakse pohivara
soetusmaksumuse osana. Ulejäänud laenukulud ka;astatakse perioodi kuludena.

Lühia;aliste finaniskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul vOrdne nende nominaalvnirtusega, mistóttu
lühiajalisi finantskohusrusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste
korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks vOetakse riad algselt arvele saadud tasu oiglases väärtuses (millest on
maha arvatud tehingukulumsed), arvestades jargnevatel pcrioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise
lntrcssiiriaära incctodit.

Finantskohusmus hagtataksc luhiajahscks, km selle tasuinise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bi1ansikuupievast;
vAt kootsermi pole tingimusteta oigust kohustise tasumist edasi lukata rohkem km 12 kuud parast bilansikuupaeva.
I,acnukohustusi, mile ragasimaksc tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipacvast, kuid mis rcfinantseeritakse pikaajahscks
parast bilansipaeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajahstcna. Sarnuti kajastataksc ltihiajahstena
laenukobustusi, rnida lacnuandjal oh Aigus bilansipaeval tagasi kutsuda lacnulcpingus sitcstatud tmglmnuste rikkumisc
tOttu,
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Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Eraldised kajistatakse bilansis juhul km Kontsernil on ininevikusündmustest tulcnev jurudihne vói faktihne eksisteeriv
koluistus, on tócmiobnc, et selle kohustuse täitminc nouab ressurssidcst loobumist ja kohustuse suurust on vOimahk
usaldusvaársclt linuuita.

Eraldiste kaastarnisel on lähtutud ;uhtkonna (vol sOltumatute ekspertide) lunnangust craldise ràitmiseks tOenaoliselt
vajamineva suinma ning eraldise reabseerumise aja kohea. Eraldase mOOtmisel arvestatakse riske ja ebalundlaid
asjaolusid, diskontecritakse eraldised, mule puhul raha ajaväärtuse mOju on oluline. Eralduse suurenemine a;a moodudes
kajastatakse intressikuluna.

Lubadused, garantud ja muud kohustused, mile realiseerumine on vähetOeniioline vOl rnullega kaasnevate kulutuste
suurust ci ole vOimahk piisava usaldusvaarsusega hinnata, kuid mis teatud tingimustel vOivad tulevikus muutuda
kohustusteks, on avalikustatud aruande lisades dngimuslike kohustustena.

Tdövóimetushüvitiste eraldis

Seadusest tulenevalt hüvitab tOOandja töOtajatele t000nnetuse tulemusena tekkinud pusivad kahjud, mis on tekkinud
töätajale ettevOttes töOtamise perioodil, TOötajale makstava hüvitise suurus sOltub vigastuse astmest, palgatasemest ja
pensioniastmest. Hüvitise suurus ei sOltu töOtaja tOöstaaist. Hüvitise maksrnise kohustus tekkib ettevOttele
momendist, intl tootaja tOOvOime kaotuse aste mäaratakse.

TöOvOimetushüvitiste eraldist kajastatakse bilansis diskonteeritud nüüdisväärtuses. Hüvitise kajastamiseks on juhtkond
kasutanud eeldusi demograafiliste muutujatele (nagu näiteks suremus) ja finantsiliste muutujatele (nagu nthteks
diskontomäär ja tulevikus saadavad tulud).

Kohustuse diskontomäär on maäratud turuintressi alusel, mis valitseb bilansipaeval kOrgekvaliteediiiste ettevOtete
vOlakirjade suhtes, mis on sarnases valuutas ja sarnase tahtajaga nagu töösuhte lOppemise järgsete huvitistega seotud
kohustused.

: Kohustused toovotjate ees

Kohustused tOövOtjate ees sisaldavad toOlepingutest tulenevat kohustust ja kohustust tulemustasu osas, mida
arvestatakse vastavalt Kontserni finantstulemustele ning tOOtajale seatud eesmärkide täitumisele. Tulemustasud
kajastatakse perioodikuludes ning kohustusena, km tulemustasu väljamaksmine toimub jargmises finantsaastas.

Vastavalt sOlmitud lepingutele ja seadusandlusele sisaldavad vOlad töövOtjatele ka puhkustasu kohustusi bilansipäeva
seisuga. Kohustused sisaldavad ka tOOtasudelt arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu.

Maksustamine

Ettevötte tulumaks

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ci maksustata Eestis kasumit kasumi tekkimise momendil, vaid selle jaotamise
hetkel. Alates 01. oIanuanst 2008 maksustatakse d.ividende tulumaksumEiraga 21/79 (kuni 31,12.2007: 22/78; kuni
31.12.2006: 23/77) netodividendina väljamakst-ud summast, mida on vOimalik korrigeerida enne 1.1.2000 makstud
tulumaksu koefitsendiga. Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse kasumiaruandes tulumaksu kuluna
dividendide v:iljakuulutamuse hetkel, olenemata sellest, milal dividendid välja makstakse.

Tulenevalt maksustamise kontseptsiooni eriparast Eestis ci oma mOiste varade ja kohustuste maksubaas majandushkku
sisu lung cdasiltikkunud tulumaksukohustust ega -vara ci saa tckkida.

Vastavalt asukoharugi tulumaksuseadusele maksustataksc Lätis, Lecdus ja Ukrainas ettcvOtte kasumit, mida on
korngcentud seaduses cttenahtud pusivare ja ajutiste crinevustega. Tulenevalt maksuseadusest tekivad ajutised
ennevused maksuarvcsruse ja finanrsraamatupidamise varade ja kohustuste väartuste vahel, mistOttu vOib tckkida
edasilukkunud tulumaksukohustus vOi -vara. Seisuga 31.12.2008 ja 31.12.2007 ci ole tekkinud iutarcttcvOtctes
edasilukkunud tulumaksukohustust. Juhtkonna hinnangul on tekkinud tulumaksuvara rcaliscerurninc cbatOenioline.

Lati ja Leedu tuluinaksuregulatsioonide kohaselt tckib vastava riigi aritihingust maksumaksjal kohustus tasuda
tulumaksu aruandcaastal teenitud maksustatavalr kasumilt. Latis ja Leedus kchtis 2007 ja 2008 aastal 15%-ne
tulumaksumaár ja lisaks tulumaksule oh Leedu maksumaksjal 2007 aastal kohustus tasuda maksustatavalt kasumilt
sorsiaalmaksu 3%. Ukrainas oh cttcvOtte tulumaks 2007 ja 2008 aastal 25%.
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Müugitulu

\luügIrulu kaasrataksc tavapänise aritegevuse kaigus saadud vOl saadaoleva tasu Oiglases váartuses, mis ei sisalda

kiibeniaksu, hinnavähendusi ja soodustusi.

Muugitulu kaupade a toodete muugist arvestatakse kasumiaruandes sus, kui olulised omandiga seotud riskid ja huved

on lainud ule ostalc, rehinguga seotud rulu ning kulusid saab usaldusvaarsclt mOOta iung tehingust saadava tasu

lackumane on tOenaoline.

‘[‘ulu teenusre niuüglst kajastatakse teenuse osutarrusel vOi juhul, kui teenuse osutamine kestab pikema penoodi, sus

lab tudes reenuse valmidusasrmest bilansi kuupieva selsuga.

Kasutusrendilepingute alusel saadud renditulu kajastatakse kasumiaruandes rendipertoodi valtel hneaarselt.

Rendilepingute sOlmimisel rentnikele antud soodustused ka;astatakse osana kogu renditulust.

ij Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Antegevuse rahavoogude leidmiseks on korrigeeritud

aruandeperioodi kasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mOju, iiritegevusega seotud varade ja kohustuste
saldode muutused ning investeerimis- vOi fmantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud.

Aruandlus segmentide löikes

Arisegment on Kontserni osa, mis toodab sarnaseid tooteid vOi osutab sarnaseid teenuseid ning mile riskid ja
kasumlikkus erinevad teiste ärisegmentide omast. Kontserni segmendiaruandluse pOhiformaadiks on arisegmendid
tegevusala Järgi.

Kontserni segmendiaruandluse lisaformaadiks on geograafilised segmendid klientide geograafilise asukoha järgi.
Geograafihne segment on Kontserni osa, mis toodab tooteid vOi osutab teenuseid teatud majanduskeskkonnas ning
nulle rislud ja kasumkkkus erinevad teistes majanduskeskkondades tegutsevate ettevOtte osade omast.

Segmenude rulemus, varad ja kohusrused hOlmavad kirjeid, mis on vastava segmendiga otseselt seotud vOi on jagaravad
mOistkkul alusel. Jagamatud kirjed on intresstkandvad laenud, finantsrulud ja -kulud, peakontori varad ja kulud rung
muud kirjed, mile jagamiseks puudub mOistlik alus.

AS Viisnurk pOhitegevusala on möObli tootmine ja korvaltegevusala puitkiudplaadi tootmine.

j
Kohustuslik reset-vkapital

Kohustuslik reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldisrest, samuti muudest eraldistest, mis

kantakse reservkapitali seaduse voi pObikirja alusel. Reservkapitali suurus nähakse ette pOhikirjas ja see ei vOi olla
vaiksem km 1/10 aktsiakapitahst. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist. Km
rcservkapital saavutab pOhikirjas ettenähtud suuruse, lOpetatakse reservkapitah suurendamine puhaskasumi arvelt.

Rcservkapitah vOib üldkoosoleku otsusel kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsiakapirali suurendamiseks.
Reservkapitalist ci vói teha väljamakseid aktsionäridele.

Otse omakapitalis kajastatud kulud

Otse omakaprabs kajastatud kuludena on kajastatud AS Viisnurga jagunemisega seorud jurndthse nOusramise rasud,
audutortasud ja borsil noteerimise registreerimisrasud.

Omakapitab tehingute tehingukulud kajastatakse omakapiralist mabaarvamisena eeldusel, Ct nad on kasitletavad
omakapitali tehinguga otseselt kaasnevate viltimatute bsakohustustcna.

Puhaskasum aktsia kohta

Fava puhaskasurn aktsia kohta leitakse jagades aruandeaasta emaettevOtte ornanike osa puhaskasurnist perioodi
kaalutud keskiruse emiteerirud aktsiate arvuga. Lahustatud puhaskasum aktsia kobta leitakse jagades aruandcaasta
eniaettevOtte ornanike osa pubaskasumist penoodi kaalutud keskmise aktsiate arvuga arvesse vOttes ka potentsiaalselr

eiTiiteentavate aktsiate arvu.
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Raarnatupidarnisoaistaaruande Iisid

Bilansipaevajärgsed sündmused

Raaniatupidainise aastaaruandcs ka;asruvad oluhsed varade ja kohustuste hindamist mójutavad asjaolud, mis dmnesid
bilansi kuupaeva ja aruande koostamise kuupäeva 6.042009 vaheinikul, kuid on seotud aruandcperioodil vôi
varasematel perioodidel toimunud tehingutega. \bttckorrigeeriva iselootnuga sundmused nmg sundmused, mis ornavad
oluhst miju jargmise finantsaasta tulemusele, avahkustatakse raamatupidainise aastaaruande lisades.

Finantsriskide juhtimine

Kontserni finantsinstrumentideks on raha pohitegevuse rahastamiseks ning pohitegevusest tekkivad nóuded
deebitoridele ja kohustused kreeditoridele ning laenud. Risk on juhtkonna poolt defineeritud km vôtmahk kórvalekalle
oodatavast tulemusest. Kontserni riskijuhtimise aluseks on Tallinna Börsi, Finantsinspektsiooni ja teiste regulatnvsete
organite poolt seatud nóuded, hea tava aIgimine ning ettevôtte sisemised regularsioonid.

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007
tub IiEK tub EEK tub 6 tub 6

Finantsvarad
Raha 6 913 6 006 442 384

sh kassa 188 138 12 9
pank 6 725 5 868 430 375

Nôuded (lisa 5) 17 111 27114 1093 1732
sh nOuded osijate vastu 13 867 22 416 886 1 432

ettemakstud klibemaks 2845 4 232 182 270
muud lOhiajalised nOuded 399 466 25 30

Fjnantsvarad kokku 24024 33 120 1535 2 116

Finantskohustused
VOtakohustused (lisa 10) 45 442 45 516 2 904 2 909

sh lUhiajahsed vólakohustused 17722 8 782 1132 561
pikaajalised völakohusrused 27 720 36 734 1 772 2 348

Völad (lisa 12) 39 123 35057 2501 2241
sh vólad tarnijatele 26 488 24759 1 693 1 582

vñlad tóOvótjatele 5 644 5 658 361 362
muud lUhiajalised völad 2817 454 180 29
maksuvólad 4 174 4 186 267 268

Finantskohustused kokku 84 565 80 573 5 405 5 150

Intressirisk

Kontserni rahavoo intressirisk on pearniselt seotud pikaajaliste volakohustustega, mis kannavad ujuvat intressirnäära.

Kontsernil on ineressimäärade muurustest tulenev rahavoonsk, kuna enamus laenudest on muutuva intressimaaraga —

rundhkkuse analüüs intressimäärade köikumise kohta on esitatud ailpool ning informatsioon intressikulude kohta lisas
22. Juhtkonna lunnangul ei ole intressimáarade muutustest tulenev rahavoo risk olulise mojuga, mistóttu ei kasutata
fmantsinstrumente riskide maandamiseks.

\S Viisnurk intressimaarade nsk on sólruvuses peamiselt eunbori (Euro Interbank Offered Rate) vóimalikust
muutusest, kuna enamus ettevOtte laenude intressimääradest on euriboriga seotud. Seisuga 31.12.08 oh 6 kuu euribor
2,971 lung 31.12.07 seisuga 4,707. Eunbor’i muutumisel l% vôrra muutuks olemasolevate laenude kogu intressikulu
573 what krooni/36 tuhat eurot, 2007 aastal 762 tuhat krooni/49 tuhat eurot.

Intresside umbervaatamise päevad lähtuvalt euribori muutustest on jargmised:
V laenul algsummas 2 660 what EUR (41 620 what EEK) iga aasta 30. september ja 31. marts;
‘ laenul algsummas 831 ruhat EUR (13 000 tuhat EEK) iga aasta 30. november ja 30. mai;
V lacnul algsummas 479 what EUR (7 500 what LEK) iga aasta 30. aprill ja 31. oktoober,

Nende laenudc jaakv:iarwscd seisuga 31.12.08 ohd kokku 36 414 what krooni/2 327 what eurot ja scisuga 31.12.07
45 002 what krooni/2 876 what eurot.

Kontserni raha pa raha ekvivaldendid on hoiustawd fikseenrud intressimiiäraga.
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Rrnatupidamseaastaaruande isad

Fiksceritud intressiga on kapitalirendi lepmgud seisuga 31.12.08 summas 1 266 tuhat krooni/8 1 tuhat eurot (31.12.07

514 tuhat krooni/33 tuhat eurot),

Krediidirisk

;\S Viisnurk krediidirisk sisaldab vóimalikku kahju, mis tekib :iripartnerite suutmarusest taita oma lepingulisi kohustusi.

Kontserru krediidirisk tuleneb rahast ja raha ekvivalentidest, deposutidest pankades ja finautsasutustes ja riskile avatud

nOuerest ning juba toimunud tehingutest hulgi— ja jaeklientidega.

Raha ja pangakontod

Kontsern aktsepteerib pikaajaliste koostoopartneritena Balti nikides üksnes krediidireitinguga “A” hinnatud pankasid ja

finantseerimisasutusi. Ida-Euroopa regioonis tegutsevatest pankadest aktsepteeritakse ka krediidireitinguta pankasid.

Kontsem on enamuse käibevahendite juhtimiseks ja tegevuse finantseerimiseks valinud “A” reitinguga hinnatud

pangad.

31.12.2008 3112.2007 31.12.2008 31.12.2007
tub EfiK tub EIiK tub 6 tub C

“A” krcdüdirciting 6 169 5 737 394 367

lirna reitinguta 556 131 36 8

Krediidireiting parineb Moody’s Investor Service kodulehelt.

NOuded

Vastavalt Kontserni krediidipoliitikale ei nöuta hulgimuugi klientidelt nóuete laekumise kindlustamiseks tagatisi, vaid
keskendutakse pidevale saadetiste, laekumata nöuete saldo ja maksetahtaegadest kinnipidamise jalgimisele.
Riskantsematel turgudel rakendatakse täielikku vôi osalist ettemaksu, krediidilimiite ning lühemaid maksetahtaegu.

Mtiük jaeklientidele toimub reeglina kas sularahas, ettemaksuga voi pankade maksekaartidega, seega ei kaasne müüglga

jaeklientidele krediidiriski, välja arvatud risk, mis tuleneb pankadest ja finantseerimisasutustest, keda kontsern on
aktsepteerinud lepingupartnerina.

Bilansipaeva seisuga ei olnud ettevôttel teada olulisi suuremaid riske seoses ostjatelt laekumata arvetega, välja arvatud
summas 547 what krooni/35 what eurot (2007: 672 tuhat krooni/43 tuhat eurot), mile ulatuses on arveid
ebatóenäoliselt laekuvaks hinnatud, Vt. lisad 5 ja 21. Ettevötte jalgib oma olemasolevate ning potentsiaalsete partnerlte
finantsseisu mng nende voimet endale voetud kohustusi täita.

Suurkliendid ja nende osakaal

Suurkliendina on defineertud kliente kelele müük moodustab üle S% Kontserni muugitulust.

Nöuete saldo suurklientidele vanuse jargi:
31.12,2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007
tub EEK tub EEK tub C tub C

Aegurnata 4909 9622 314 615
Kuni 91) pthva 997 3 349 63 214
Ule 9)) pieva 9 27 1 2

KOKKU 5915 12998 378 831

Likviidsusrisk

I,ikviidsusrask on vOtmahk kabjurn, mis tuleneb puratud vói ebapusavate rahaliste vahendite olernasolust, mis on
vajahkud Kontserni tegevusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Juhatus jälgib pidevalt rahaprognoose kasutades
Kontserni rahaliste vahendite olemasolu ja piisavust vOetud kohustuste täitmiseks lung Kontserni strateegiliste
eesm:irkide finantseerimiseks. Kontserml on avatud faktooringulimut kogusummas 7 000 tuhat krooni/447 what eurot
(2007: 4 000 what krooni/256 what eurot) likviidsusriski maandamiseks.
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Emaniskohustuste analüOs maksct;ihtacgade lóikes scisuga 31.12.2008:

Raarnatuplinioo :iastaaruandelisad

fill’ I;LK

Png.ilacnud (lisa I 3)
Kapitalirendi kohustused (lisa 10)
\olad tarnijatele (lisa 12; 25)
\luud vOlad (lisa 12)
Kokku

Likvndsuse parandamiseks
refmantseenmisega.

l)tskontecrirnata rahaeoog
3-12 kuud 1-2 aastat

1 3)68 651
18 25

Kokku
3 (345

93-)
1 693

808
5 636

Finantskohustuste analüüs maksetähtaegade lóikes seisuga 31.12.2007

tub LiEK

Pangalaenud (lisa 10)
Kapitalirendi kohustused (lisa 10)
VOIad tarni(atele (lisa 12; 25)
Muud vOlad (lisa 12)
Kokku

Diskontccrimata rahavoog
3-12 kuud 1-2 aastat

532 1 470
6 K

Kokku
3 185

44
1582

658
5 469

Valuutansk on ettcvótte risk saada olulist kahjumtt valuurakursside kôikumise tótru. AS Viisnurk valuutarisk eksport
import tehingutest on vaike, kuna valdav enamus lepingutest on sólmitud eurodes. Aruandeaastal lackus ettevôttele
eesta krooniga otseselt vOi kaudselt sidumata valuutades 26,3 mm krooni/1,7 ruin eurot seilest 34% LVL, 34% UAH ja
32°/o USD rung ettevOte tasus kaupade a teenuste eest kursiriskiga valuutades summas 11,7 ruIn krooni/0,7 mm eurot
seilesr 60% UAI-I rung 34% LVL. Juhtkond näeb valuutariska kasvu seoses tegevuse laicnemiscga Ukrainas, kuna
tehingud scaisel turul toimuvad grivnades. Varad ja kohustused, mis asuvad väljaspool Eestit, on avatud kohaliku
valuura kursi muutuselc. 2008 aasra IV kvartalis oh Ukrainas valuutakursi langusest tingitud kahum 3 ruIn krooni/ 192
tuhat eurot.

Kontsern ci ole valuutariskt maandamiscks riskimaandamisinstrumente soctanud.
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Saldo l)iskontcerirnata rahavo g
31 1 2.2008 Kuni 3 kuud 3—12 kuud 1—2 ,iasrat 3—5 ,iastat Knkku

I’a,u:attLnud (lis,i 03) 44 176 2 778 16 704 II) 184 17 984 47 651)
Kapit alirendi kohusiusud (lis.i 13)) 1 266 96 289 385 (,40 1 41))
VSl,,J i,,rnijatjc (lis,i 12; 25) 26 488 26 488 - - - 26 488
Muud vdl,id (lisa 12) 12 635 2 635 - - - 12 635
Kokku 84 565 41 997 16 993 10 569 18 624 88 183

fill.) h’
Saldo

31.12.2008
2 823

81
1 693

808
5 405

Kuni 3 kuud
178

6
1 693

808
2 685 1 086

3—5 aastat

1149
41

1190676

on Kontsernil plaan varude vähendamiseks, vajadusci alustatakse laenude

Saldo Diskonteenmata rahavoog
31.12,2007 Kuni 3 kuud 3-12 kuud 1-2 aastat 3-6 aastat Kokku

Pangalacnud (lisa 10) 45 002 2 809 8 328 22 999 15 7)36 49 842
Kapiralirendi kohusrused (lisa 10) 514 123 92 123 348 686
VSIad tamijatele (lisa 12; 25) 24 759 24 759 - - - 24 759
Muud vSlad (lisa 12) 10 298 Il) 298 - - - 1)) 298
Kokku 80 573 37 989 8 420 23 122 16 054 85 305

tub C
Saldo

31.12.2007
2 876

33
1 583

658
5 150

Kuni 3 kuud
180

8
1 582

658
2 428

Valuutarisk

3-6 aastat
1 004

538 1 478 1 026

MA ANSI I A IA ARUANNI M A VIISNUPK 32



Ri ‘ natii piii.ini i :o :1JstRdrua iclo I

Kontserni valuutaposttsioonid ja rundhkkuse analuus 31.12,2008:

viiluutapositsioonid
Neto valuutapositsoonid
l4K
Ncto valuotaposisoonid

Valuuta nórgcnemlne

I’.lK suhtes,
Nli1u kasurnile l’[K
Môju kasumile IUR

Kontserni valuutapositsioonid 31.12.2007:

valuutapositsioonid
Ncto s’aluutapositsioonad
IjEK
Neto valuutapositsioonid
EUR
Valuua nôrgenemine
EEK suhtes, 0/,

Móju kasumile EEK
MOju kasumile EUR

Kapitall juhtimine

2’i 45’i,
2 505
1) 32

2’io 150
36 89

2 6

Kontserni pearniseks eesmargiks kapita]iriski juhtimisel on tagada Kontserni jätkusuuthkkus, et kindlustada tulu

aktstonäridele ja hüved teistele huvigruppidele ning säilitada seejuures optimaalne kapitali struktuur vkhendamaks

kapitali hinda. Selleks, et säthtada vol parandada kapitali struktuuri on Kontsernil vOimahk reguleerida aktsionäridele

makstavaid dividende, tagastada aktsiondridele sissemakstud aktsiakapital, emiteerida uusi aktsiaid voi müüa varasid

v:ihendainaks koliustusi.

b1K 1$ ‘R 1.71. 1$ 7, 0 11 NOK !<okku

RaE 901 259 09 22 692 -

Nudd (iia 5) 5 (01) 7)))) 32 5 231 - -

Finantsvarad kokku 6 501 959 141 27 923 - -

\ñlak,hususcd (lisa 10) (I 2 904 (I 0 I) — —

\dad (lisa 12) 34 759 194 124 22 124 73 -

Finantskohustused 34 759 3 098 124 22 124 73 -

Neto

/u/i

(28 258

(1 806)

(28 258) (2 139) 17 5 799 (73) -

(33 481)

(2 140)

80 110 1123 (115) (60 541)

5 7 72 (7) (3869)

10° o
12 519

33

lab
017K OUR LTL. LVL. ((Al-I Kokku

Raha 866 241 73 17 317 -

Nóudcd (lisa 5) 6 294 1 054 1 3 6 -

Finantsvarad kokku 7 160 1 295 74 20 323 -

Vólakehustused (lisa 10) 1) 2 909 0 0 0 -

V/dad (lisa 12) 25 677 291 41 17 4)) -

Finaniskohustused 25 677 3 200 41 17 40 -

Neto
(18 517) (1 905) 33 3 283 -

(18 517) (29 804) 152 71 596 (47 5((2)

(1 183) (1 905) 10 5 38 (3 035)

125
8

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007
lab ELK uS, I *K tith C ml C

\C,lakoisususcd çlisa II)) 45 442 45 516 2 904 2 909

II iha a raha ck vivalundid 6 913 6 (((16 442 184

NctuvOlg 38 529 39 510 2 462 2 525
Kokku omakapial (lisa 14) 71 200 71 243 4 548 4 553
Kokku kaptal 109 729 Ill 753 7 010 7 ((78
\‘ôla a kapal suhL 35ii 360 35% 36°

I Jntsah f7 (Wi ñlVi$ I (rn)’E19
in itia0n I r- p.o (‘( 0.0 P nI. Co 1)0(7 only

.0 -.
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RamatupidamiseaastaaruandoIisad

Oiglane väartus

Sularaha, debitoorsete volgnevuste, lühiajahste Iaenude ja vólakohustiiste Oiglased vaartused ei erine oluliselt nende
raamatupidamisvaartusest. Pikaajaliste laenude ja vôlakohustuste aiglane vaartus ci erine oluliselt nende
raamatupidamisviiärtusest, kuna nende intressumiärad vastavad turul kehtivatele intressimaaradele. Ettevóte on
refinantseerinud ühe Iaenu, mule lntressimaär suurenes ca 0,5% vôrreldes varasema Iaenulepinguga, mis muudaks
Iaenude oiglast väärrust kokku 115 tuhat krooni/7,3 tuhat eurot. Ettevótte juhtkond on lähtunud seisukohast, et kuna
moju riskimarginaahle Iaenu vótmise kuupáevaga vórreldes on vthke ja Eunbori langus vitmastel kuudel sour, SUS sellest
tulenevalt ei enne kohustuste oiglased vàärtused oluliselt nende bilansilisest väärrustest.

Raamatupidamishinnangud ja otsused

Rahvusvaheiste finantsaruandluse standardite nóuetele vastavate finantsaruannete koostamisel tuleb kasutada
juhtkonnapoolseid raamatupidamislikke hinnanguid. Samuti tuleb juhtkonnal teha arvestuspohimotete valiku ja
rakendamisega seotud otsuseid.

juhtkonnapoolseid otsuseid ja hinnanguid on jarjepidevalt tile vaadatud ning need pohinevad ajaloolisel kogemusel ning
muudel asjaoludel, mile hulka kuuluvad ka sellised prognoosid tulevaste perioodide sündmuste suhtes, mida peetakse
olemasolevate tingimuste juures möistlikeks.

Valdkonnad, mis on seotud olulisemate vói keerukamate juhtkonnapoolsete otsuste ja hinnangutega ning mis omavad
olulist móju finantsaruannetele, on varude hindamine (lisa 6), materiaalse pabivara (lisa 8), tmmateriaalse pahivara (lisa
9), kunrnsvarainvesteeringute (lisa 7) eluea hindamine ning tääônnetushüviste eraldise hindamine (lisa 13).

Nôuete hindamine

Nóuetena ostjate vastu kajastatakse kontserni tavaparase aritegevuse kaigus tekkinud luhiajalisi nóudeid. NOudeid
ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miunus tagasimaksed ning vajadusel
tehtavad allahindlused).

Nóuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tóendeid selle kohta, et kôsk nóuete summad et laeku vastavalt
nöuete esialgsetele lepungutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad vóimalikule nöuete väärtuse langusele, on vOlgn.iku
pankrot vOi olulised Iinantsraskused ning maksetähtaegadest mittekinnipidamine. Individuaalselt oluliste nöuete
väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate
summade nüüdisväärtusest. Selliste nöuete puhul, mis et ole individuaalselt olulised ja mile suhtes ei ole otseselt teada,
ct nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata
jäänud nôuete osas. EbatOenäoliselt laekuvate nóuete allahindlussumma on vahe nende nôuete bilansilise väärtuse ja
tulcvaste rahavoogude nüüdisväärtuse vahel, kasutades sisemise intressimäära meetodit. Nöuete bilansilist väärtust
vähendatakse ebatóenäoliselt laekuvate nôuete allahindlussumma vôrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse
kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nôue loetakse lootusetuks, kantakse nôue ja tema allahindlus
bulansust välja. Varem alla binnatud ebatóenäoliste nöuete laekumist kajastatakse ebatöenäoliselt laekuvate nôuete kulu
vähendamisena.

Varude hindamine

Varude hindanusel lähtub juhtkond parumatest teadmistest, arvestades ajaloolist kogemust, tildist taustinformatsiooni ja
vóumahkke tulevaste perioodide stindmuste eeldusi ja tingimusi. Varude allahindluse suuruse määramisel lähtutakse
valmustoodangu puhul nende muügipotentsiaahst ning vOimahkust ncto realiseenmusvaärtusest; tooraine- ja
materjahvarude hindamisel lähtutakse nende kasutuspotentsuaalist valmistoodangu valmistamusel ja tub teenumusel.
Lôpetamata toodangu hindamusel lähtutakse selle valmidusastmest, mida saab usaldusväärselt móóta. Materjal, mille
tipne móótmlne pole vôimalik, on hinnatud tugunedes ajaloolisele kogemusele.

Pöhivara väärtuse languse hindamine

J uhul km pôhivara kaetav väärtus (so korgem kahcst jargnevast näitajast: vara oiglane väärtus (miinus muugikulutused)
vói vara kasutusväárrus) on väuksem tema bulansilisest jääkmaksumusest, tuleb materiaalse pohivara objektid alla hinnata
ncnde kaetavale väártusele (vaata ka arvestuspOhimótet osas M)

Juhtkond on läbi vunud pôhivarade kaetava väärtuse testi, mile kaigus analOüsitu chutusmaterjalide divisjonu ja
möoblivabriku pOhuvarade Oiglast väärtust. Tcsti kaugus hnnati vastavate majandusüksuste tulcvasi rahavooge ja
vôrreldi scda póhivarade jääkvaärtusega. Testi tulcmusel materiaalset pôhivara alla ci hinnarud.

r.
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Raatnatupidarnise astartjndoIisad

Kinnisvarainvesteeringute ja materiaalse fling immateriaalse pôhivara kasulikud eluead fling

loppvaartused

juhtkond on hinnainid kinnisvara, hoonete ja seadmete kasuliku eluea arvestades roormise mahte ja tingimusi, ajaloolisi

kogemusi antud valdkonnas ning tulevikuperspektuve. Hinnangud Ioppviiartuse osas tuginevad ajaloolisele kogemusele

a celdatavatele tuludele tulevikus. Hmnates kasurni tundhkkust amortisatsiooni suhtes, lahtus juhtkond ecidusest, et

muutes amortlsatslooiinäara 25% vOrra, muutuks Kontsern.i kasum 2008 aastal 2 129 tuhat krooni/136 tuhat eurot ja

2007 aasral 2 220 tuhat krooni/142 tuhat eurot.

Tööônnetushüvitiste pikaajalise eraldise hindamine

Eraldise summa arvestamisel lähtutakse mitmetest hinnangutest, millest olulisimad on hmnang hdvinste saajate

járelejiänud eluea kohta ning hinnang diskontomäära kohta. Hüvitiste maksete perioodi hindamisel on juhtkond

làhtunud Eesti Statistikaameti avalikust informatsioonist. Diskontomäär on määratud lähtudes Bald vOlakirjade

niinekirjas olevate kargekvaliteediliste ettevótete vOlakirjade intressimääradest. Vt. ka lisad 2P ja 13.

Majanduskriisi mojud

J ätkuva finants- ja majanduskriisi möju. Jatkuv globaahie finants- ja majanduskriis, mis sai alguse globaalse
Iikviidsuse olulisest langusest 2007 aasta keskel (sageli mainitud kui ,,Credit Crunch”), on muuhulgas kaasa toonud
kapitaliturgude vähenenud finantseerimisvahniduse, madalama likviidsustaseme kogu pangandus- ja muudes

majandussektorites ning periooditi ka kargemad pankadevahelised laenuintressiniäärad ja väga suure volatnisuse aktsia
ning valuutaturgudel. Globaalsetel finantsturgudel valitsev ebakindlus on pOhjustanud ka pankade ja muude ettevótete
pankrotte ning ülevötmisi USA-s, Laane-Euroopas, Venemaal ja mujal. jatkuva fmants- ja majanduskriisi moju ulatust

on keeruline hinnata voi selle vastu ennast täiehkult kaitsta.

Möju likviidsusele: Uldine ja pankadevahelise finantseerimise maht on 2008 aastal oluliselt vähenenud, Selline
olukord vöib môjutada Kontserni vóimet saada uusi laene ning refinantseerida olemasolevaid laene tingimustel, mis
sarnaneksid varasemalt vôetud laenude tingimustega.

Môju klientidele/laenusaajatele: Uldine ning finants- ja majanduskeskkond vöivad negatiivselt mójutada Kontserni
voignike maksevôimet. Vólgnske keerulisemad majanduslikud tingimused vöivad omakorda möjutada Kontserni
juhtkonna pooh tehtud rahavoogude plaane ning pöhjustada monetaarsete ja mittemonetaarsete varade väärtuse
langust. Olemasoleva info valguses on juhtkond varade väärtuse languse hindamiseks koostatud rahavoogiide
planeerimisel tehtud eeldused tile vaadanud.

Nôuded ja ettemaksed

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007
tuh EEK tub LEK tub 8’ tub £

NOuded oStjate vasru 14662 23 315 937 1 490
.\llahindlus nôuctc vlärruse languse katteks (795) (899) (51) (57)
\ouded ostatc vasru (nrto) (lisa 3) 13867 22416 886 1 433
Ifltemakstud kàibcmaks (lisa 3) 2 845 4232 182 270
0ttmakscd tcenust rest 2457 2745 157 175
Muud lOhialalised nOuded (lisa 3) 399 466 25 30

KOKKU 19568 29859 1250 1908

Nóucte vaarruse langusest t-ulenevad allahindlused ning nende tiihistamine on kajastatud kasumiaruande kirjetel Mtmud
drz/ti/udjii .‘ fund drikijiud, Vt ka ksad 20 ja 21.

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007
tub IiiiK tub ELK tub 6’ tub C

Bilisist vala kantud luotusetud nouded (lisa 3) 183 374 12 24
Kah1um nLuete vairtusc langusest (lIsa 3) 547 672 35 4.3
I lmistel penoodidel allhinnatud nOucte
lackuminc (lisa 3) 208 67 13 4
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\gum.a.I 10 129 15 349 647 981
sit uIetaItt,wsuw kIcntide osa 7 042 Ii 275 450 721
KuiO 9)) r.cv.1 2 952 6 67)) 189 426
CIe 9)) paeva I 581 I 296 101 83

KOKKU 14 662 23 315 937 1 490

NOuded a cttcrnaksed on pandirud rung moodusravad osa kommertspandist (lisa 10).

)•‘t
Varud

KOKKU (lisa 23) 68096

2008 aastal kanti maha materjale soetusmaksumuses 227 tuhat krooni/15 what eurot (2007: 50 what krooni/3 what
eurot) ning moodustad materjalide allahindluse- ja mahakandmise reserv summas 450 what krooni/29 what eurot
(2007: 0.

2008 aastal kanu maha lopetamata toodangut (tootmislik) soetusmaksumuses 72 what krooni/5 what eurot (2007: 0).

2008 aastal kanti maha valmistoodangut soetusmaksumuses 160 what krooni/10 what eurot (2007: 57 what krooni/4
what eurot) nmg moodustati valmistoodangu allahindluse- ja mahakandmise reserv summas 394 what krooni/25 what
eurot (2007: 0).

2008 aastal kanti maha muügiks ostetud kaupu soewsmaksumuses 65 what krooni/4 what eurot (2007: 0).

Varud on pandiwd rung moodustavad osa kommertspandist (lisa 10).

Varud - kinnisvaraarendus

Kinnisvara arendusena on kajastatud Pärnu linnas Rääma 31 asuvad endise Spordikaupade divisjoni hooned ja maa (Ca
14 000 m2), mule arendamuseks on solinitud arendusleping.

7) ...

s.

• .

2’2
‘7)

Nöuded ostjate vastu vanuse Järgi:
31.12.2008

1,1/, ItLK
31.12.2007

tub 1;I;K
31.12.2008

tub C
31.12.2007

tr,h C

l’ooranc a rnaterjal
I .bpctamata toodang - tootmishk
J.opetamata toodang - kinnisvaraarendus
Valmistoodang
()stetud kaubad
1.ttcmakscd varud cest

31.12.2008
tub IEK

13 150
12 650

3 335
32975

5 943
43

31.12.2008 31.12.2007
tub 6 tub C

31.12,2007
tub I)AK

13526
10 102

3 191
24221

3 407
295

840
808
213

2 107
380

3

435154 742

864
646
204

1 548
218

19

3 499

2007 aastal alustati kinnistu arendustegevust, mlstótw on kinnistu umber klassifitseeriwd kinnisvarainvesteeringutest
varudesse.

tub i*K tub C
1mbcrkuasti6tsucnmirw
kinnisvarainvcstccringutest 2(8)7 (lisa 7) 2 878 184
Iaiendavad nvestccringud 2(8(7 (lisa 25) 313 2(1

Lopetamata toodang — kinnisvaraarcndus
31.12.2007 3 191 204

lajundavad invusteuringud 2(11)8 ) 144 9

LOpetamata toodang — kinnisvaraarendus
31.12.2008 3 335 213

Varud - kmnivaraarendus Oiglane vddrtus:
tub CCK tub C

31.12.2007
Räàrna to 31 kionistuosa, P)rnu

31.12.2008
Rainia s .31 kinoistw sa, Rirnu

18(1(1(1 1 15))

11 500 735
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R:ia n;tu pic snhiso aastaaruande Iisic1

Plirnus R;iatna tn 31 isuva kinnistu nr 1409605 osa turuväärtuse hindamme vudi flibi sôlrurnaru kinnisvarafirrna poolt

19.1)1.2009. Oiglane vliirtus baseerub eeldusel, et kinnistuosa on rurul eraldi realiseeritav. juhtkonna hinnangul on

Raama In 31 asuva kinnistuosa eraldi rcahseeritav.

‘Fagatiseks seatud kannisvaraarenduse varude bilansiline váiirtus 31.12.2008 on 3 335 tuhat krooni/2 13 tuhat eurot

(31 12.2007: 3 191 what krooni/204 what eurot), vt. ka lisa 10.

Kinnisvarainvesteeringud

t,i/, LIK tub (

Soetusmaksumus 31.12.2006 3 834 245
Akumulecritud kutum 3 1.12.2006 (931) (59)
Jaakmsksumus 31.12.2006 2 903 186

Urnbcrklassifirsecriminc varudeks (lisa 6) (2 878) (184)
Umberklasstfitseerimine matcriaalsest pöhivarast
(lisa 8) 2 868 183

Soetusmaksumus 31.12.2007 7 341 469
Akumuleeritud kulum 31.12.2007 (4 448) (284)
Jaakmaksumus 31.12.2007 2 893 185

Soetusmaksumus 31.12.2008 7 341 469

Akumuleeritud kulum 31.12.2008 (4 448) (284)
Jaakmaksumus 31.12.2008 2 893 185

Kinnasvarainvesteeringute Oiglane väärtus:
tub EEK tub C

31.12.2007
Rääma tn 94 kinnjstuosa, Pärnu 13000 831

31.12.2008
1{aima rn 94 kinnisruosa, Pärnu 10 1)0(1 639

Pärnus Rääma tn 94 asuva kinnistu nr 1403305 osa hindamine viidi lkbi sóltumatu kinnisvarafirma poolt 19.01,2009.

Oiglane väärtus baseerub eeldusel, et kinnistuosa on turul eraldi realiseeritav. ,Juhtkonna hinnangul on Rääma tn 94

asuva kinnistuosa eraldi realiseeritav.

Kinnisvaratnvesteeringute amortiseenmine on peatatud kuna kinnisvarainvesteeringute bilarisiline jääkmaksuinus on

vaiksem eeldatavast loppvaarmsest.

Kinnisvarainvesteenngute haldamisega otseselt seowd kulude summa aruandeaastal olid 88 what krooni/6 what eurot
(2007: 320 what krooni/20 what eurot. Kinnasvarainvesteeringute haldamisega seowd kulud on seowd kinnistutega,

mis ei genereerinud rendiwlu.

Tagatiseks seawd varade bilansiline väärws 31.12.2008 on 2 893 what krooni/185 tuhat eurot ja seisuga 31.12.2007 on

2 893 what krooni/185 what eurot, Vt. ka lisa 10.
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Materiaalne pöhivara

/uh !.IK
Nlaa I hitisd a Masinad a Muu nvntar IdpLtanuta KOKKU

rajatised seadmed chitised

Soetusmaksumus 31.12.2006 1 320 57 640 97 693 4 312 1 715 162 680
Akumuleeritud kulum 31.12.2006 0 (20 732) (81 381) (3 822) 0 (105 935)
Jaikmaksumus 31.12.2006 1 320 36 908 16 312 490 1 715 56 745

U mbrklassi litseenminc
kimsisvarainvcstecringuks (lisa 7) (82) (2 764) (22) (1 (I (2 868)
(lmberklassifitscenminc 0 9522 4916 843 (15 281) 0
Soetatud (lisa 24) (I 147 I 637 205 16 384 18 373
Muudud a mahakantud (lisa 21; 23) 0 (6) (68) (20) (1 (94)
Kulum (lisa 16; 23; 24) (1 (2 137) (5 960) (332) 0 (8429)

Soetusmaksumus 31,12.2007 1 238 61 034 102 227 4 646 2 818 171 963
Akumuleeritud kulum 31.12.2007 0 (19 364) (85 412) (3 460) 0 (108 236)
Jaakmaksumus 31.12.2007 1 238 41 670 16 815 1 186 2 818 63 727

Umberkiassititseenmine 0 2707 6 868 638 (10 213) 0
Soetatud (lisa 24) (1 (1 1 566 641 9 051 11 258
NlOudud a mahakantud (lisa 21; 23) 0 0 (55) (301) (13) (369)
Kulum (lisa 16; 23; 24) 0 (2493) (5 161) (663) (1 (8317)
Realiseerumata kursivahed 0 (1 (1 63 (29) 34

Soetusmaksumus 31.12.2008 1 238 63 741 107 544 5 325 1 614 179 462
Akumuleeritud kulurn 31.12.2008 0 (21 857) (87 511) (3 761) 0 (113 129)
Jaakmaksumus 31.12.2008 1 238 41 884 20 033 1 564 1 614 66 333

tub €
Maa Ehitised a Masinad a Muu inventar LOpetarnata KOKKU

rajatised seadrncd el-utised

Soetusmaksumus 31.12.2006 84 3684 6 244 276 109 10397
Akumuleeritud kulum 31.12.2006 0 (1 325) (5 201) (244) 0 (6 770)
Jaakmaksumus 31.12.2006 84 2359 1043 32 109 3 627

Umberldassifitseerimine
kinnisvarainvesteenngust (lisa 7) (5) (177) (1) 0 0 (183)
Umberklassititseerimine 0 6(18 314 54 (976) 0
Soetatud (lisa 24) 0 9 105 13 1(147 1174
MOudud a mahakantud (lisa 21; 23) 0 0 (5) (1) (1 (6)
Kulum (lisa 16; 23; 24) 0 (136) (381) (22) (1 (539)

Soetusmaksumus 31.12.2007 79 3 901 6 533 297 180 10 990
Akumuleeritud kulum 31.12.2007 0 (1 238) (5 458) (221) 0 (6 917)
Jiiakmaksumus 31.12.2007 79 2663 1075 76 180 4073

Umberklassititseerimine 0 173 439 41 (653) 0
Soetatud (lisa 24) 0 (1 100 42 577 719
Nluudud ia mahakantud (lisa 21; 23) 0 (1 (3) (20) (1) (24)
Kulum (lisa 16; 23; 24) (1 (159) (331) (41) (1 (531)
Realiseerumata kursivahed (1 (I (1 2 0 2

Soetusmaksumus 31.12.2008 79 4074 6 873 340 103 11 469
Akumuleeritud kulum 31.12,2008 0 (1 397) (5 593) (240) 0 (7 230)
Jaakmaksumus 31.12.2008 79 2 677 1 280 100 103 4 239

Tiiielikult amortiseeritud, kuid veel kasutuses olevate pohivarade soetusmaksumus seisuga 31.12.2008 oh 79 229 tuhat
krooni/5 064 what curot. Seisuga 31.12.2007 68 983 what krooni/4 409 what eurot.

Iltipoteegina tagatiseks seatud pôhivarade bilansiline vkartus 31.12.2008 on 43 122 what krooni/2 756 what curot ja
scisuga 31.12.2007 on 42 907 tuhat krooni/2 742 what eurot. Ulejädnud pohivarad moodustavad os;i kommcrtspandist
vt, ka lisa 10,

Lopetamata ehitus

31 12.2008 seisuga on lôpetarnata chtwscna kajastatud invcsteering tootrnistehnoloogiasse summas 1 279 what
kroont/82 what eurot, investeering majandustarkvarasse summas 252 what krooni/ 16 what eurot ja invcstccring
inuussc pAhivarasse surninas 83 tuhat krooni/5 what eurot.
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3 1 12.2007 seisuga on lópetamara ehitusena kajastatud investeering rootmistehnoloogiassc, mis htlansipaeva selsuga ci

olnud kasutusvalmis, summas 2 818 what krooni/ 180 what eurot.

Immateriaalne pöhivara
I/ti) 00K tub 0

Soetusrnaksumus 31,12.2006 5564 356

Kulurn 31.12.2006 (4 914) (314)

J.iAkmaksumus 31.12.2006 650 42

Socratud Qua 24) 19 1

Kulum (lisa 24) (449) (29)

Soctusmaksumus 31.12.2007 5 193 332

Kulum 31.12.2007 (4 973) (318)

Jälkmaksumus 31.12.2007 220 14

Ku)um (iu.i 24) (199) (13)

Soctusmaksumus 31.12.2008 5 193 332

Kulum 31.12.2008 (5 172) (331)

Jaikmaksumus 31.12.2008 21 1

Iinmateriaalse pohivarana on kajastatud arvutitarkvara, rnida ei saa otseselt siduda rllstvaraga ning 2004.a veitsi firma

Skano AG tegevuse filevOtmise kaigus omandarud kliendivorgustik (jaàkviiarrus setsuga 31.12.2008: 0 ja seisuga

31.12.2007 193 what krooni/12 what eurot). Immateriaalse pohivara kulum on kajastatud kasunuaruandes Müüdud

kaupade ku/ode all

Völakohustused

Informatsioon laenude kohta seisuga 31.12.2008:

tub 00K

Maksetahtaeg

Ule I aasta:

Kokku Ala I aasta kokku 1-2 aastat 3-5 aastat

2 660 000 OUR -

6 kuu .uribor+1,5°, 19557 6018 13539 61)17 7522

830 851,43 OUR -

6 kuu curibor+2,2% 13 000 1 050 11 950 1 800 10 150

479 337,36 FUR-
6 kuu cunbor+1,5°o 3857 2571 1 286 1 286

Kaptialirent 5,80 321 107 214 114 100

Kapitalirent 5,3% 366 103 263 109 154

Kapitalirent 5,641% 579 111 468 118 350

Arvclduskrcdiit 7 762 7 762 (1 (1 (1

KOKKU 45 442 17 722 27 720 9 444 18 276

tub (
Nlaksctahtaeg

Ole 1 aasta:

Kokku Alla I aasra kokku 1-2 au/tat 3-5 au/tat

2660(1)1(1 FUR —

6 kuu cunbor+1,5°o 1 25)) 866 385 481

830 851,43 OUR -

6kuu cunbor+2,2°u 67 764 115 649

479 337,36 IUR -

6 kuu eunbor+1,5% 246 164 82 82

Kapitabrent 5,80 2)) 7 13 7 6

Kapttalirent 5.3 24 7 17 7 1))

Kpttalirent 5,64)’ 37 7 3)) 8 22

,‘trvdduskrcdnt 496 496 I) (1

KOKKU 2904 1132 1 772 604 1168

ln)(sh /5001) 1 quit Jent 1rlrn o0
in(t)atled too the puIpt 3.0 of Jentiflcation only

/ -i’ k.
t ccç

— Vrlcw 1hflU,. C /0) 1 Jllflfl
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Iiitorinatsioon lacnude kohta scisuga 31.12.2007:

/id, 1;bK

I lasta:

lsa,kku .‘,llj I aasti kokku

2 66)) /88) IUR —

6 kuu cunbor+ 1,5° 6 01 8

830 851,43 KUR -

6 kuu curii,ot+ 75’’,, 13 /0)) 0 1300)

479 337,36 UUR -

6 kuu curilasir+ I ,5’K
Kapirahrcnt 5,8”

2 660 000 UUR -

6 kuu euribor+I,5”o
830 851,43 IUR
6 kuu iuribor+1,75°u
479 337,36 EUR -

6 Em iiribor+1,5°,
Kapitahrcnt 5,8”

KOKKU 2909 561 2348 1387

AS \‘jisnurk Iaenud on tagatud alljirgneva1t:

• kommertspant käibevaradele kogusummas 35 000 000 krooni/2 236 902 eurot;

• hupoteek kogusummas 80 374 900 krooni/5 136 892 eurot.

Info vólakohustustest tulenevate finantsriskide kohta on avab.kustatud lisas 3. Info pangalaenude tagatiseks seatud

varade bilansilise maksumuse kohta on avalikustatud lisades 5, 6, 7 ning 8.

Kasutusrent

Kontsern kul rendllevOtja

2008. aastal on kasurusrendimakseid kuludena kajastatud surnmas 7 677 tuhat krooni/ 491 tuhat eurot ning 2007. aastal

summas 4 076 tuhat krooni/261 tuhat eurot.

0

- .

‘0 * .

/0
6’

0/

5*00 ,‘, 0
—

) t

it

s1akset.ihtaug

25 574 19 556

KOKKU

1—2 a stat 3-5 us tat

6017 1353/)

13 000

2571
I) 8

6428 2571 3857

514 193 321

45 516 8782 36 734

Makset.ihtacg

Uk I aasta:

Kokku Alla I aasta kokku

1 286
213

21 696 15 038

iijh C

1-2 aastat 3-5 aastat

1 634 385 1 249 384 865

831 0 831 831

411 164 247 165 82

33 12 21 7 14

961

Tulevaste perioodide rendikulu mattekatkestatavatesr kasutusrendilepingutest jaguneb allj/irgnevalt:

?,Iasinad a Niasinad a

scadmed seadmed Kaupluste ruumid Kaupluste ruumid

,,,/ I0/K nih u/s 00K tuh

Scisuga 31 122008
. 1 aasta 1 004 64 2 95)) 189

.. I kuni 5 aastal 1 674 107 -
-

KOJUW 2669 170 2950 189

Seisuga 31.112007
I aasta 809 52 3 645 23.3

- I kuni 5 aastat I 784 114 8 585 549

KOKKU 2593 166 12230 782

Kontsern kui rendileandja

/u/i /0/0K tuh €

14 1Kasutusrenditulud 2008
sit runditulud Suur-j5c 48 ruumide rutirnisest

KasutusrcnduIud 2007
sh renditulud Suur-J (e 48 ruumrde retirnisest

14

11
II
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.\S Viisnurk on valla rentmud Suur—Jóe 48 kontorihoonest 20 rn2 Olile Stuudio Solo, Oihtalatu rendilepingu alusel

kolinekuulise ettcteatatnisajaga.

Vôlad ja ettemaksed

2008 2007 2008 2007
nit 00K nil LI K nib C nb

VObd tamijatele (lisa 3; 25) 26 488 24 759 1 693 1 582

VOlad tödvOtjatcle (lisa 3) 5 644 5 658 361 362

h piihkuskohusrusc rcscrv 2 202 2 (i48 141 169

biiinust,isudc cr,ildis 91)5 347 58 22

Maksuvölad (lisa 3) 4 174 4 186 267 268

sO sotsiaal- j.i rootuskindluswsmaks 2 648 2 466 169 158

Lksikisiku tulurnaks 1 294 1 284 83 82

kiuumispcnsioni makscd 88 75 6 5

kjibcmaks 134 361 8 23

muud maksud 1)) 1) I

Saadud ettemaksed 4523 2431 289 155

Muud vôlad (lisa 3) 2817 454 180 29

KOKKU 43646 37488 2790 2396

Eraldised

tub OAK tub C

Saldo 31.12.2006 3 268 210

sh ldhiaa1ine eraldis 221 15

sO pikaaahne eraldis 3 047 195

Muutused 2007:
Reservi suurendarnine 168 11

Reservi kasutaminc ($8))) (31)

Intressikulu (lisa 22) 244 15

Saldo 31.12.2007 3 200 205

sO luhiajaline eraldis 264 17

sO pikaajalinc eraldis 2 936 188

Muutused 21)08:
Reservi suurendamine 60)) 38

Reservi kasutamine (414) (27)

intressikulu (lisa 22) 150 10

Saldo 31.12.2008 3 536 226

sh lLhiaialine eraldis 115 7

sO pikaajaline eraldis 3 421 219

Eraldised seisuga 31.12.2008 ja 31.12.2007 on moodustatud AS\Tiisnurk endistele töötajatele tööónnetuste tagajarjel

tekkinud kahjude hüvitamiseks. Hüviste eraldise moodustamisel on lähtutud eeldatavast hüvist saavate isikute arvust,

töövôime kaotuse rnäärast, töötaja palgatasemest, töötaja pensioniastmest ning hinnangust hüvise maksmise perioodi

kohta. Vaata ka lisa 4.

flOmakapitaI

Aktsiakapital

.\ktsiatc are (1k) Akisiakapiral Akisiakapital

tub OAK tub C

SaId, 31.12.2)11)8 4499 1)61 44991 2875

SUd’ l. 122)107 44991161 441)91 2875

.\S Viisnurk aktsiakapital oh 31.12.2008 ja 31.12,2007 selsuga 44 991 tuhat krooni/2 875 what eurot. Aktsiakapital

koosneb aktsioniiride poolt beaks kiidetud, emiteeritud ja täielikult maksrud 4 499 061 hhtakrsiast (2007: 4 499 061)

nlrnlvaartuscga 10 kroont/0,64 eurot (2007: 10 kroorn/0,64 eurot). Póhtkirjas fikseentud maksirnaalnc aktsiakapital on

381 what krooni/ 11 343 ruhar eurot. Iga hbraktsia annab otnanikule uhe haale aktsionaridc uldkoosolekul ning

Aiguse saad:s dividende.

2008. aastal maksis ettevôtc aktsioniiridcle dividcnde 6 299 what krooni/403 tuhat eurot, SO 1,40 krooni/8,94 euro

scnti akisia kohra. I)ividendidelt makstav tulurnaks oh 1 674 what krooni/ 107 what eurot.

M AND)) AA rA \RU NNF k ‘ A \/U N1 10K hmtaHPd ? D pt’5ps (1 1 nWft otk1n only 41
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2007. a:jstal rn:iksis etrevóte aktsjonjjtidele dividende 5 399 tuhat krooni/345 t-uhat eurot, so 1,20 krooni/7,67 euro

senti aktsia kohta. Dividendidelt inakstav tulumaks oh 475 tuhat krooni/30 tuhat eurot.

EttevOttcl oh 31. 12.2008 seisuga 443 aktsionari (31.12.2007: 445 aktsionari), nendest omas iile 50 osalust:

• Trigon \Vood OU 2 682 192 aktsiaga ehk 59,62°/a (2007: 59,62%)

• ING Luxembourg S,\. 500 000 aktsiaga ehk 11,11% (2007: 11,11%)

AS Viisnurk juhatuse hikmetele kuuluvate aktsiate arv oh järgmine:

Scisuga 31.12.2008:

• Erik Pole 395 aktsiat ehk 0,01%

Seisuga 31 12.2007:

• Erik Pule 395 aktsiat ehk 0,01%

AS Vusnurk noukogu liikmetele kuuluvate aktsiate arv oh jargmine:

Seisuga 31.12.2008:

• Joakim Johan Helenius 20 000 aktsiat ehk 0,44%

Seisuga 31.12.2007:

• joakim Johan Helenius 20 000 aktsiat ehk 0,44%

Tingimuslik tulumaks

jaotamata kasum 31. detsembril 2008 moodustas 15 759 ruhat krooni/1 007 tuhat eurot. EttevOtte vaba omakapitali

suhtes arvestatakse, et:

• bilansipäeva seisuga on vóimalik omanikele dividendidena välja maksta 12 450 ruhat kroon.i/796 tuhat eurot;

• eelpool mainitud dividendide väljamaksmisel tuleks dividendidelt tasuda tulumaksu 3 309 tuhat krooni/211

tuhat eurot.

Jaotamata kasum 31. detsembril 2007 moodustas 16 016 tuhat krooni/1 024 tuhat eurot. Ettevötte vaba omakapitali

suhtes arvestatakse, et:

• bilansipäeva seisuga on vóimalik omanikele dividendidena välja maksta 12 653 tuhat krooni/ 809 tuhat eurot;

• eelpool mainitud dividendide väljamaksmisel tuleks dividendidelt tasuda tulumaksu 3 363 tuhat krooni/215

tuhat eurot.

Maksimaalse vóimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavate netodividendide ja

kasumiaruandes kajastatava dividendide tulumaksu kulu summa ei voi ületada jaotuskôlblikku kasumit bilansipäeva

seisuga.

Kasum aktsia kohta

2008 2007 2008 2007

OLK JiOK E C

‘lava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta

(PK/A) 1,34 2,81 0,09 0,18

I.ahusutud puhaskasum aktsa koh 1,34 2,81 0,09 0,18

.\kuia raarnatuptdamisvi.irtus 15,83 15,84 1,01 1,01

Akrsa hinna-tulu suhv (P/1’) 9,10 10,31) 9,1(1 10,3))

AS Vusnurk aktsa sulgcrnssl0nd ‘lallinna

Vaartpabcrihorsil SL’lsuga 31.1 2.0 12,20 28,95 0,78 1,85

AS Vusnurk :iktsia on noteeritud Tallinna Börsil alates 25.09.2007 (Lisa 1; 2)

Kasum aktsia kohta on arvutatud hihtuvalt aruandepertoodi kasumist ning aktsiate arvust:

2008. a. PK/A 6 042 052/4 499 061 1,34 krooni / 0,09 eurot

2007. a. PK/.\ 12 656 963/4 499 061 = 2,81 krooni / 0,18 eurot

2008. ja 2007. aasta lahusratud kasum aktsia kohta on vOrdne lava kasumiga aktsia kohta kuna ertcvOttel ci ole

potentsiaalseid hhtaktsiaid, mule inoju vihendaks kasumit aktsia kobta.

MAJANDU AAS IA ARUANNE )08 AS VO NUI K

1nitsaAeritu/. t &r,flA rimis&s
iflftiaIied kW hA u/pAs.f idnhflctbJn only 42

IntsaUd/nitis

(€



Raamatupidarniso aastaariiande lisad

2008. a. aktsia hinna-tulu suhe (P/E) 12,20 / 1,34 9,10

2007. a, akrsia hinna tulu suhe (P/E) = 28,95 / 2,81 10,30

j MUUdud toodangu kulud

2008 2007 2008 2007
tub EEK tub 00K tub 6 tub 6

‘[‘oorainc i pohirnawoalid 119 110 99 636 7 613 6 368

Ioo1oukulud 55 512 48 063 3 548 3 072
1’,lcktn- ja soouscnergia 35 218 28 841 2 251 1 843

Kulum 7 933 8 703 507 556

()sterud kaubad 992 939 63 60

Valmis- a lopetamata toodangu Ibbkide muutus -10 256 -89 -656 -6

Muud kulud 10 985 10 68(1 702 683

KOKKU 219 494 196 773 14 028 1.2 576

Turustuskulud

2008 2007 2008 2007
tub EK tub 00K tub 6 th 6

Transport 8 675 7 838 554 501

‘fOööukuIud 9 603 6 635 614 424

Reklaamikulud 4 424 3 770 283 241

\genditasud 3 928 3 534 251 226

Rendikulud 6 795 2 919 434 186

Muud kulud 8 827 5 325 564 341

KOKKU 42252 30021 2700 1919

Uldhalduskulud

2008 2007 2008 2007
tub EEK tub 00K tub 6 tub 6

TOöjOukulud 3 835 3 305 245 211
Ostetud teenused 156 969 10 62
Kantseleikulud 327 577 21 37
Muud kulud 795 638 51 41

KOKKU 5 113 5 489 327 351

Q Personalikulud

AS Viisnurk keskrnine töötajate arv 2008. aastal oh 350 (2007: 326).

2008. aastal arvestati ettevótte uhatuse liikmetele ja tegevjuhtkonnale töötasu brutosummas 2 640 tuhat krooni/169
ruhat eurot fling 2007. aastal 1 785 tuhat krooni/114 tuhat eurot.juhatusele on seisuga 31.12.2008 vastavalt sôlmitud

lepingurele ette nahtud lahkumishüvitis 2 kuu töötasu ulatuses fling seisuga 31.12.2007 oh ette nähtud lahkumishüvitisi
2 kuu töötasu ulatuscs.

‘ Muud äritulud

Kuidhistushdvitised
Muud tulud
Saadud trahvid a viivised

2008 2007 2008 2007
tub 00K tub 006 tub 6 in?, €

lflttd 16 tib ‘‘e It ‘ flhlIttAt! 13

(

‘I’Ootasud
Sotsiaal- ja tootuskindlustusmaks
Puhkuscrescrvi eraldised
Töötajatele tehtud erisooodustused

KOKKU

2008
tub EFiK

46 813
15496

5 577
1 064

68950

2007
tub 00K

39 163
13042

4 832
966

2008 2007
tub 6 tub 6

2992
990
357

68

4 40758 003

2 503
$33
309

62

3 707

115
205
370

690KOKKU

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2008 AS VIISNURK
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Muud äriku!ud

2008 2007 2008 2007

lub IliK nil ,,s ih t:

uct kiutava v irtus languscst tu)uitcv
allahiitdlus (lisa 5 ) 339 605 22 39

Kindlustusjuhturni kah1um 13 359 1 23

Kah1urn valuutakursi muutustes 2 287 148 146 9

lepingutasud 124 52 8 3

Ruklamatsinonid 82 50 5 3

Kah)um pOhivara mdugist (lisa 8; 23; 24) 79 28 5 2

Nlakstud trahvid a viiviscd 25 22 2 1

Sluud kulud 239 165 15 11

KOKKU 3188 1429 204 91

Finantstulud ja finantskulud

2008 2007 2008 2007

(ti/j ELK nh LEK lab C i,,h C

Intressitulud 32 201 2 13

Muud finantstulud 5 6 (1 0

Finantstulud kokku 37 207 2 13

1irnsntsku/uth

lntressikulud ( 3348 2914 214 186

sh eraldisega scotud intrussikulu (lisa 13) 150 244 10 16

Kahjum valuutakursi muutuswsr 143 110 9 7

Finantskulud kokku 3 491 3 024 223 193

Vaata ka lisa 24.

Kasumi korrigeerimised rahavoogude aruandes

2008 2007 2008 2007

lab ELK ill/i ELK lab C C

Kulun, (lisa 8; 9; 16; 24) 8 516 8 878 544 567

Kahum pOhivara mOugist (lisa 21) 79 28 5 2

Kahjum nOucte vbbrtusc langusest (lisa 5; 21) 339 739 22 47

Intressikulu (lisa 22) 3 348 2914 214 186

NOucte a ettemaksete
(suurencmtnc)/vbheneminu (lisa 5) 10 290 (4 452) 658 (283)

Varude suurenemine (lisa 6) (13 354 (6 580) (853) (421)

Antegevusega sotud kohustustu suureneminc 6 157 5 35)) 393 342

Korrigeerimised kokku 15 375 6 877 983 440

Segmentide aruanne

AS Viisnurk pohitegevusala on mööbli tootmine a korvaltegevusala puitkiudplaadi tootminc.

Elteziottejts}i/kond erictabjd,gmijipo/ie/isi &lsegrnen1e t’astcsi’ali /egss’/Isa/a amkohajàrgi:

.tblidit’i.fon (.‘t.ID) tcgeleb elukondliku znööbli tootinise Ja jaekaubandusega. Mööbhdivisjoni koosseisu kuuluvad AS

Viisnurk rnööbuivabrik a OLT Skano (scaihulgas SIA Skano, UAB Skano L1 ja TOV Skano Ukraina).

L/iz/iiaina/eya/ede d,iisjlii, (EID) roodab pchrneid puitkiudplaate ja väiiristarud sisevurnistlusplaate.

rnmerths; t deflllt5eer)rn)sd
lnita(ec1. tcr th.. p;.rps. f ‘fcpifr’ ony

V k
Kuupev/da.te

T1nn
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Arisegmentide aruanne tegevusala järgi — pôhiformaat:
lul !;bK

lu bld,sjon SI. Skan ItusneraIidc hvison KONTSERN KOKKU

2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

MuOgitulu kkku 164 361 136 626 41) 064 225)4 116 66 112 896 280 527 249 522

Scgmudi majadustuLmus 4 801 4 207 (5 327) (340) 11 759 14 208 13 560 18 415

larnata kuluj (2390) (2466)

Arikasurn 11170 15 949

Neto finantskulud (lisa 22) (3 454) (2 817)

Kasurn enne tulurnaksu 7 716 13 132

Tulumaks (lisa 14) (1 674) (475)

Aruandeaasta puhaskasum 6 042 12 657

Segmendi koguvarad 78061 72562 18)123 13595 82 87(1 81 992 160 931 154 554

jagarnara kuguvarad 2 893 2 893

koguvarad kokku 163 824 157 447

Sugmendi kohustused 28382 242(15 425(1 3645 15 264 13 283 43646 37488

Jagamata kohustused 48 978 48 716

kohustused kokku 92 624 86 204

Segmendi pohivara soctamine

(lisa 8; 9) 6038 4 173 1 214 769 5 220 14218 11258 18391

Scgmendi kulum (lisa 8; 9; 16; 23) 4411 5689 511 162 4 108 3 189 8519 8878

Segmendi nOuetc a varudc
allahindlus (lisa 5; 6) 1 529 1 891 204 (1 498 96 2027 1987

Segmendi craldised (lisa 13) 498 168 0 (1 102 (1 600 168

tub C

MOOblidivisjon S,h Skano Ehitusmateralide divis;on KONTSERN KOKKU

2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

MOugitulu kokku 10505 8732 2561 1 439 7424 7215 17929 15947

Segmendi majandustulemus 307 269 (434) (70 560 908 867 1177

jagamata kulud
(153) (158)

Arikasum
714 1 019

Neto finantakulud (lisa 22)
(221) (180)

Kasum cnne tulumaksu
493 839

Tulumaks (lisa 14)
(107) (30)

Aruandcaasta puhaskasum 386 809

Segmendi koguvarad 4 988 4638 1152 869 5 295 5 240 10283 9 878

lagamata koguvarad 185 185

Koguvarad kokku 10 468 10 063

Segmcndi kohustuscd 1 815 1 546 272 233 975 850 2790 2396

(agamata kohustused 3 130 3 114

Kohustused kokku 5 920 5 510

Scgrncndi pohivara soctamine
(lisa 8; 9) 385 266 78 49 334 9(19 719 1175

Setmendi kulum (lisa 8; 9; 16; 23) 282 363 33 10 262 204 544 567

Segmendi 000etc a virude
allihindlus (lisa 5; 6) 98 121 13 (I 32 6 130 127

Seginendi craldised (lisa 13) 32 11 (I (1 6 (1 38 11

IflitsIa(IAOLkL slU(t laL 111(13 a(9(
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:striti>t lisad

Muugitulu on teenirud
suurusega.

toodangu ja kaupade muugist. Teenuste müüglst reenitud tulu on juhuslik ja ebaoluhse

Enarnus Kontserni varadest asub Eestis (2008 aastal 92% ja 2007 aastal O3%.

Tehingud seotud osapooltega

Seotud osapoolteks on:

• Emaettevötc OU Trigon \Vood ning emaeltevOtte omanikud (sh. koniserni üle Ioppkontrolli omav TDI

Investments I\Y);
• EtrraettevO tIe konsohdeertinisgnippi kuuluvad ctrevO tted;

• Aktsiaselts Vosnurk kontsemni ettevótete juhtkonnad, juhatused ja noukogud ning nende isikute lahikondlascd;

• Ettevôtted, nuda kontrollivad juhatuse ja nôukogu lukmed;

• Olulise osalusega eraisikutest omanikud, vaija arvatud juhul, km antud isikutel puudub vöimnalus avaldada

olulist inoju ettevotte inlistele otsustele.

Ettevótet kontrollivaks isikuks on TDI Investments KY, mis on registreeritud Soome Vabanigis ja mis kuukib

Skandinaavia investoritele.

In tndu t( flt trn h
hEw kit Fit Atnrri1
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Geograafiliste segmenide aruanne kliendi asukoha järgi — Iisaformaat:

2008

tub RI.K

2007

Ml) tjt,.Skao RM1) Koniseri Ml) h.SAmo I\t1) Kontser

l:Ksl’()Rl
1 ijtiJ

u’fle 58 310 C 58 943 117 25: 59 499 (1 55 056 114 55

Vctcmaa, Vtlgcveiic,
Llkriitta 65 598 8 374 8 492 74 091 43 762 939 7 727 51 48

tnt, ldu 17 913 17 535 3 414 21 32’ 7 163 7 ((57 3 9(1(1 1106

Saks,irn:u 2 775 C I 187 3 96 5 346 (1 I 4l5 6 761,

1loti (1 (1 5044 504 (1 0 3772 377

I Inland 21 1) (1 2 5 I I) 330 38

1cisud rttgid 214 Ii 1 705 1 91 316 (1 396 71

KQKKL’ 144 831 25 909 78 785 223 6F 1 16 137 7 996 72 596 18873

NIuu miatlrn 3 999 0 0 3 99t 4 322 II 11 4 32

EKSPORT KOKKU 148 830 25 909 78 785 227 61 120 459 7 996 72 596 19305

SISETURG 15 531 14 155 37 381 5291: 16 167 14 518 40 31(0 5646

KOKKU 164361 40(164 116 166 28052’ 136626 22514 112896 24952

nih C

2008 2007

MD s.h.Skan FMD Kontserz MD .c.h Skano EMD Kontsen

IKSPORT
borvopa flhl!/d
Soome

Vettemia, \‘algevcne,
t.’kratna
1 .iti, Leedu
Saksamaa
Rootst
I lolland
Icased rttgid
KOKKU

NIuu maailm

EKSPORT KOKKU
SISETURG

KOKKU

3727 C 3767 749

4 193 535 543 473(

1 145 1 121 21 1 36:

177 (1 76 25:

C C 322 32:

1 1; : I

13 C 109 12

9 256 1 656 5 (>35 14 291

256 C C 25(

9512 1 656 5035 1454

993 905 2 389 3 38:

10 505 2 561 7 424 17 92

3 803 0 3 519 7 32:

2797 60 494 3291

458 451 249 70

342 (1 90 43:

(1 0 241 241

3 I) 21 2-

20 (I 25 4

7423 511 4639 1206:

276 0 1) 27(

7699 511 4639 12331

1 033 928 2 576 3 601

8 732 1 439 7 215 15 94
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uhatuse ja noukogu htkrnerele arvestatud tasud koos rnaksukuludega:
2008 2007 2008 2007

/1I t*K i,,I blK tith C ith (

a iii tasu lisa 0)) 2 640 785 16) 114

Sotsaairnaks (lisa 0)) 871 5)0 56 37

KOKKU 3511 2 375 225 151

uha ruse teemstuslepingu loppemisel tnakstavate Iahkurnishuvitiste asao1ud on avalikustatud hsas 19.

2008. aastal seotud osapoolte vahehsi muid tehinguid ci tonnunud.

2007. aastal ostis AS Viisnurk ettevótetelt, inida kontrollivad juhatuse voi noukogu lnkrned teenuseid:
fish bbK fish (

Ostetud teenused 2007 423 27

R.iarna tu 31 arendustasud (lIsa 6) 313 20

AS Viisnurk agunemisega scotud kulutuscd 110 7

SiJdo 31.12.2007 475 30

sh void tarnijatclc (lisa 3; 12) 475 30

* Jagunemisega seotud kulutused on kajastatud omakapitali muutuste aruandes real Otse omakapitalis kajastatud kulud.

Tingimuslikud kohustused

Maksuhalduril on óigus kontrollida ettevötte maksuarvestus 6 aasta jooksul maksudeklaratsiooni esitamise tähtaast

ning vigade tuvastamisel määrata täiendav maksusumma, intressid ja trahvid. Kontserna juhtkonna hinnangul es esine

asjaolusid, mile tulemusena vóiks maksuhaldur määrata ettevöttele olulise täiendava rnaksusumrna.

j Lisainformatsioon kontserni emaettevötte kohta

Emaettevôtte kohta esitatava finantsinfonnatsioonina on toodud eraldiseisvad pôhiaruanded (1k 4650), mule

avalikustamine konsolideeritud aastaaruande lisades on nôutud EV Raamatupidamise seadusega. Emaettevótte

konsolideerimara aruannete koostamisel on kasutatud samu arvestuspôhimôtteid, mida on rakendanid ka

konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel, valja arvatud investeenngud tütarettevötetesse, mis on

kaastatud soetusmaksumuses (millest on maha arvatud vara väärtuse langusest tekkinud allahindlused).
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.ritupidanise starzoIo Ii;ad

Bilanss

3112.2008 31.12.2007 31.12,2008 31.12.2007

t,h IK ij,h I OK ,, e nS 0

Raha a Onhi,Ikon[od 3 633 3 2.37 232 207

NuJcd a emaksed 32 898 34340 2 103 2 195

Virud 58 94)) 48 805 3 767 3 119

Kijibevara kokku 95 471 86 383 6 102 5 521

Iutarcitrvôtrte osad 121) 12)) 8 8

Kinnisvarainveswerin9ud 2 893 2 893 185 185

Marrnaa)nr pöhivara 65 153 6298) 4 164 4025

urnakriatIfl puhiv-sn 1) 193 0 I 2

POhjvara kokku 68 166 66 187 4 357 4 230

AKTTVA (vara) KOKKU 163 637 152 570 10 459 9 751

VOlakohustuscd 17722 8 782 1133 561

VOlad ja ettcmaksed 39 397 33 851 2518 2 164

1dhia1aliscd rraldiscd 115 264 7 17

Lühiajalised kohustused kokku 57 234 42 897 3658 2 742

l’tkaajahsed vôlakohusrused 27 720 .36 734 1 772 2 348

Pikaa1ahsed ra1dised 3421 2936 219 188

Pikaajalised kohustused kokku 31141 39 670 1 991 2 536

Kohustused kokku 88375 82 567 5 649 5 278

Aktshikaptral nimivSärtuses 44991 44 991 2875 2 875

U)ekurss 5698 5 698 364 364

Kohustuslik reservkapital 4499 4 499 288 288

Jaotamata kasurn 20(174 14 815 1 283 946

Omakapital kokku 75262 70 003 4810 4473

PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU 163 637 152 570 10 459 9 751

Kasumiaruanne
2008 2007 2008 2007

lab 1:17K tid, 00K itS, e ,h C

MUUGITULU 260 824 241 107 16 670 15 409

sh. t0tarettevôcerele 20 362 14 099 1 301 901

MüOdud toodangu kulu (220 456) (198 693) (14 090) (12 698)

Brutokasum (-kabjum) 40368 42 414 2580 2 711

lurustuskulud (18 924) (18 320) (1 209) (1171)

Lldhalduskulud (5 112) (5481) (327) (35))

Mood antulud 971 203 62 13

Muud ãrskulud (888) (1 334) (57) (85)

Arikasum (-kahjum) 16 415 17 482 1 049 1117

Iiiantstulud a kuIud (3 182 (2 766) (203) (177)

KASUM ENNE TULUMAKSU 13233 14716 846 940

lulurnaks (1 674) (475) (107) (30)

ARUANDEAASTA PUHASKASUM 11559 14 241 739 910

7 t3 )07
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R3atn itu p1(1MB se sti ruande I sad

Rahavoogude aruanne
2008 2007 2008 2007

n1h 11:5 f,,/, 1:1:5 mb )

Aritegevuse rahavood

Kasum cone iutumaksu 13 233 14 716 846 940

l’mrrigccrirnaed:

Kulurn 8 010 8716 512 557

Ka)i)urn pohivara muOgis 79 28 5 2

Kah1urn nöucte allahindlusisr 225 739 15 47

Intrussikulu 3 348 2 914 214 186

Nruutc a ctturnaksutc 1 276 (7 284) (465)

(suurenuminu)/ vbhenerninc
\‘irudu suurunemine (10 134) (1 639) (648) (105)

uhiaa1istc kohustustc suuruncrninc 5 546 2 791 354 178

POhitegevuse genereeritud raha 21 583 20 981 1 379 1 340

Intrumsimaksed (3 348) (2914) (214) (186)

Makmud tulumaks (1 674 (475) (107) (3)))

Aritegevuse rahavood kokku 16 561 17 592 1 058 1124

lnvesteerimistegevuse rahavood
Matcnaalme pOhivara soetaminc (10 029) (17 117) (641) (11)94)

Materuualsc póhivara mddk 182 66 12 4

I aenu andminc tutarcttevOtctcle 0 (1 589) (1 (101)

1ackunud intrussid 55 0 3

Investeerimistegevuse rahavood kokku (9 792) (18 640) (626) (1191)

Finantseerimistegevuse rahavood
Lacnudc vötminc 9 137 7 500 584 479

Jaenudc tagasimaksrninr (8 589) (7089) (549) (453)

Kapitalirendi maksed (622 (79) (39 (5)

l)ividcndide maksmine (6 299) (5 399) (44)3) (345)

Finantseerimistegevuse rahavood kokku (6 373) (5 067) (407) (324)

RAHAJAAGI KOGUMUUTUS 396 (6 115) 25 (391)

RAHA ALGJAAK 3 237 9 352 207 598

RAHA LOPPJAAK 3633 3237 232 207

it,.
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Omakapitali inuutuste aruanne
nib UUK

kohi.istuslk
rescrvkapital\ktskapit.0 Ulekuris Kokku

Saldo 31.12.2006 34 991 7 794 4 499 5 973 63 257

\‘abtsiv.i a lulisc rn5j u all levace
osalusw bdansiline v,iarus (120)

\‘alitsc’a a oluhsc rnOju all olcvatc
)Salustc ‘.aartus
kaptaliosaluse n,cetudtl 2 905

Konsotideerimata ornakapital
31.12.2006 66042

Satdo 31.12.2006 44 991 7 794 4 499 5 973 63 257

Kasumiaruandcs kalastamata kulud 0 (2 096) 0 0 (2 096)

2007 aasta kasum 0 0 0 14 241 14 241

Dividendide maksmine 0 0 0 (5 399) (5 399)

Saldo 31.12.2007 44 991 5 698 4 499 14 815 70 003

Valitseva a olulise ITIOJU all olevate
osaluste bilansilinc v5irtus (120)

\‘alitseva a olulise mO;u all elevate
osaluste vaartus
kapitaliosaluse meetodil 1 360

Konsolideerimata omakapital
31.12.2007 71243

Saldo 31.12.2007 44 991 5 698 4 499 14 815 70 003

200 aasta kasurn 0 0 0 11 559 11 559

Dividendide makamine 0 0 0 (6 300) (6 300)

Saldo 31.12.2008 44 991 5 698 4 499 20 074 75 262

Valitseva a oluhse môJu all olevate
osaluste bilansiline väàrtus (120)

\alitseva a oluhse mOju all olevate
osaluste vãartus
kapitaliosaluse mectodil (3 942)

Konsolidecrimata omakapital
31. 12.2008 71 200

tub ( Jaotamata
Kohustuslik kasum/

Aktsiakapital Ulekurss reservkapital (kahjum) Kokku

Saldo 31.12.2006 2 875 498 288 382 4 043

Valitseva a olulise móu all elevate

osaluste bilansiline vartus (8)

Valitseva ja olulise mOju all olevate
osaluste vlàrtus
kapitahosaluse meetodil 186

Konsolideerimata omakapital
31.12.2006 4 221

Saldo 31.12.2006 2 875 498 288 382 4 043

Kasumiaruandes kalastamata kulud 0 (134) 0 0 (134)

2007 aasta kasum 0 (1 (1 910 910

Dividendide maksminc 0 0 0 (345) (345)

Saldo 31.12.2007 2 875 364 288 947 4 474

\‘alitscva a oluhse rnou all )lcvale
(usaluste bilansilme väartus (8)

V.ilurscva a olulise rnu3ju all ilevate
osaluste vkurtus
kapitaliosaluse meetodil 87

Konsolideerimata oinakapital
3 1.12.2007 4 553

Saldo 31.12.2007 2 875 364 288 947 4 474

2(5)8 vista kasurn 0 0 0 739 739

Divideedide maksrnine 0 0 0 (403) (403)

Saldo 31.12.2008 2 875 364 288 1 283 4 810

\‘ali••;eva a olulise môju all ilevate
saluste hilansiline vaurtus (8)

Valitseva a ilulise ziin1u all elevate
caluste vaartus

kaptalesaluse meetidI (254)

Konsolidccrimata omakapital
3 1.12.2008 4 548



CLWATERHOU5F(X3PERS

AS PricewaterhouseCoopers
Prnu mnt. 15
10141 Tallinn

Telefon 614 1800
SOLTUMATU AUDIITORI ARUANNE 900

AS Viisnurk aktsionäridele

Oleme auditeerinud kaasnevat AS Viisnurk ja selle tütarettevOtete (kontsern) konsolideeritudraamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2008,
konsolideeritud kasumiaruannet, konsolideeritud omakapitali rnuutuste aruannet ja konsolideeritudrahavoogude aruannet eeltoodud kuupaeval loppenud majandusaasta kohta, aastaaruandekoostamis& kasutatud ouhste arvestuspohimOtete kokkuvOtet ning muid selgitavaid lisasid.

Juhatuse kohustused raamatupidamise aastaaruande osas

Juhatuse kohustuseks on konsoiideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamine fling Oige jaOiglane esitamine kooskOlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite, nagu need on vastuvôetud Euroopa Liidu poolt, nOuetega. SeHe kohustuse hulka kuulub asjakohase
sisekontrollisUsteemi kujundamine ja tOOs hoidmine, mis tagab raamatupidamise aastaaruanciekorrektse koostamise ja esitamise ilma pettustest vOi vigadest tulenevate olulistevaärkajastamisteta; asjakohaste arvestuspohimOtete valimine ja rakendamine; ning antudtingimustes pOhjendatud raamatupidamishinnangute tegemine.

Audiitori kohustused

Meie kohustuseks on avaldada auditi pOhjal arvamust konsolideeritud raamatupidamiseaastaaruande kohta. Viisime auditi läbi kooskOlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega. Needstandardid nOuavad, et me oleme vastavuses eetikanOuetega ning et me planeerime ja viime auditiläbi omandamaks pOhjendatud kindlustunnet, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisiväärkajastamisi.

Audit hOlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsioonikohta auditi tOendusmaterjali kogumiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Nende protseduuridehulk ja sisu sOltuvad audiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamiseaastaaruanne vOib sisaldada pettustest vOi vigadest tulenevaid alulisi vãrkajastamisi. Asjakohasteauditi protseduuride kavandamiseks vOtab audiitor nende riskihinnangute tegemisel arvesse Oige jaöiglase raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ning esitamiseks juurutatudsisekontrollisüsteemi, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta.Audit hOlmab ka kasutatud arvestuspohimOtete asjakohasuse, juhatuse poolt tehtudraamatupidamislike hinnangute pOhjendatuse ja raamatupidamise aastaaruande üldise esituslaadihindamist.

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

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasnev konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne olulises osasOigesti ja oiglaselt kontserni finantsseisundit seisuga 31. detsember 2008 fling sellel kuupaevallOppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskOlas rahvusvahelistefinantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu vOetud Euroopa Liidu poolt.

Ago Vilu ErkiMagi
AS PricewaterhouseCoopers Vannutatud audiitor

6. apriH 2009
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AS Viisnurk jaotamata kasum On:

hEEK uth(
Jaotamata kasum 31.12.2007 16 016 1 024
Makstud dividendid 2008 (6 299 (403)
Ksum 2008 6 042 386
Jaotamata kasum 31.12.2008 15 759 1 007

Juhatus teeb aktsioniride1e ettepaneku jatta kasum jaotamata.

)

/
F

Andres Kivistik Einar Pähkel

Juhatuse esimees Juhatuse liige

Erik Piile

Juhatuse liige
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Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2008. a. 
konsolideeritud majandusaasta aruandele 
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Emaettevõtte müügitulu EMTAK klassifikaatorite 
lõikes 
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