
Majandusaasta
aruanne

2009

Majandusaasta algus: 01.01.2009

Majandusaasta löpp: 31.12.2009

Arimmi: AS Viisnurk

Ariregistri kood: 11421437

Aadress: Suur-Jóe 48, 80042 Pärnu

Telefon: +372 447 8323

Faks: +372 447 8320

Elektronpost: mail@vusnurk.ee

Interneti kodulehekulg: www.viisnurk.ee

POhnegevusala: Mööbli tootrnine

Audntor: AS PricewaterhouseCoopers

c!’ YIISNURK



Sisukord

___ ____ ___ ________

SISSEJUHATUS .3

K( )iSiB.\1Si I [i IID\1:F 3

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE 4

M.\IAN1)1sii1:VUSI UI,EV\\I)1 4
ARiUKsUSn U].1V,\ADI 5
1NVISIEERINGU1) 7
PROGN0 )S j\ ARING 8
PIRSoN\I 8
FINA\1SSLhI II’\RVUD 9

10
RIsKID 11
Giui’i SFRI.Kl’[LR 12
Hi:.\ Li II\G[J[I i1’i\iiSi T\V.\ \Iu;\\\F 13
KIsKKo\\ \POI.iI11K\ lj
J] I.VFI’SI KI\\ITLS ii:GlVcS.\RL’\\Dl.:1.F 16

RAAMATUPIDAMISE AASTAA.RUANNE 17

jUIiAIS1. I)IK1.ARV1SR)ON 17
KoNsoI.lDIIiuiuD FiNAN1S5I•1SI.NDI ARUANNI 18
KONsO] IDI:ERFI’UD KOONDKASUMIARUANNF 19
KoNsoi.IIIIIuuuD RAIIAVOOGUDE ARUANNE 20
KoNso1,i1I;I1u’ruD OMAKAPITAJ.i MUUIUSIE ,\RUAN\U 21
R\AMIVIUPIDAMIsE AAS’IAARIJ,\NI)E lISAI) 22

U/din/miatsioon 22
ln’es/uitôhirntete ki,je/dus 22

Fmati/sriskidejtthtimine 33
Rtiarna/apidamishiimangudja otsased 37

5 Nàieded/a ettemaksed 38
1 arad 39
Kimuse’araim’esteerzngud 40
.\ Iateriaa/ne p5hivara 4 1
Imrnater,aa/ne pôbivara 42

I /akohustused 42
Kasutasrent 43
Vi/adja ettemaksed 44
Era/dised 44
Ornakajita/ 44
Keisum ak/sia kobta 45
Muudiid toodaiggu ku/ad 46
Turnstusku/iid 46

$ ( /dha/dn ku/ad 46
Perona/iku/ad 46
3Jutjd dr/ta/ad 46

3 \Innd ariku/ad 47
Finantstu/adja/ina,ztska/ud 47
Tn/amaksukn/u 47
Kasumi korrgeerimised raliavoogude aruandes 47

j Segment/dc aruanne 48
Tehingad seotud osapooltega 49

J Tingimu.c/ikud kohustased 50
Lisainfbrmatsioon kontserni emaettev3tte kohta 50

SOLTUMATU AUDIITORI ARUANNE 54

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK 55

JUHATUSE JA NOUKOGU ALLKIRJAD 2009. A. KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA
ARUANDELE 56

EMAETTEVOTTE MUUGITULU EMTAK KLASSIFIKAATORITE LOIKES 57



Sissejuhatus

____ ____ _______ ____

(

AS Viisnurk tegutseb mööbli ja sisustuskaupade jaekaubanduse ning mööbli ja ehitusmaterjahde tootmise valdkonnas.
\S Viisnurk àntiksusteks on mtiöblidivisjon ja chitusmaterjahde divisjon.

MOöbhdivisjoni kuulub Ukrainas ja Baltikumis tegutsev mooblikauplusre kett Skano ja taispuidust omanaohst
kodusisusrusrntiöbht valmistav tehas.

1’hitusmateriahde divisjonis toodetakse ja turustatakse kahte pehmetel punkiudplaatidel baseenivat tootekategooriat:
soojus ja heliisolatsiooni otstarbel kasutatavaid uldehitusplaate ning seinte ja lagede siseviimisrlusplaate.

koutserni peanusteks turgudeks on Skandmaavia, Venemaa ja Ukraina ning Baltikum. AS Viisuurk kliendid a
koostoopartnend on oma ala tunnustatud esindajad, keda seovad kontsemiga pikaajalised koostöösuhted.

AS Viisnurk on noteeritud Tallinna Börsil alates 5. juunist 1997. 19. septembril 2007 toimus AS Viisnurk jagunemine ja
eraldunud tootmisettevótte aktsiad on vastavalt Tallinna Börsi Noteerimiskomitce otsusele 20. septembrist 200’ uuesn
noteeritud Tallinna Bórsi póhinimekirjas ja kauplemine AS Viisnurk aktsiatega algas 25. septembnl 200. AS Vnsnurk
tuuimkoinantk on Ot Tngon Wood.

0T2 Tngon Wood enamusosaniku TDI Investments Ky restmktureerimise kaigus oktoobris-novembris 2009 jagati
osalus ()1’ s Trigon Wood TDI Investments Ky investorite (Skandinaavia investorid) vahel..

Seisuga 31.12.2009 on suuremad OC Trigon Wood omanikud ja Kontserni tile olulist môju omavateks isikuteks : AS
Trigon Capital (20,75°o, \Teikko Lame Oy (15,52°o), BCB Baltic AB (14,07°o), Hermitage Eesti OC (11,94°o),
Thominvest Qy (11,94° o) ja Assetman Oy (11,45° o).
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Juhatus tegevusaruanr e

Majandu egevuse uevaac1e

MUugitulu ja majandustulemus

\S Viisnurk müugitulu oli 2009. aastal 205,8 mm krooni/13,2 mm eurot ja 2008. aastal 280,5 mm krooni/17,9 mm
eurot. 2009. aasta majandustegevuse puhaskasumiks kujunes 0,2 mm kroom/0,01 mm eurot. VOrdluseks saadi 2008.
aastal 6,0 mm krooni/0,4 mm eurot kasumit. Viisnurga puhaskasum aktsia kohta oh 2009. aastal 0,03 krooni/0,002
eurot ja 2008. aastal 1,34 kroom/0,09 eurot.

t,IIL I II,.

Konrserni muugitulu ja maandustu1emuse Jaotus tegevusalade lOikes:
MUUGITULU MAJANDUSTULEMUS

2009 2008 2007 2006 2009 2008 2007 2006

\ioobhvtbnk 107 142 144 661) 128 211 127 258 6 870 7 743 3 589 2 866

SLrno 32 895 40 064 22 514 11 348 (5 334 (5 161) (1 090) 951

I”hltusmaftrlalidc dv,s1on 80 576 116 166 112 896 94 581 1 224 8 671 13 892 11 674

I hnun,nrnine (14 823) (20 362) (14 099) (6 319) 17 (83) (442) -

KOKKU 205 790 280 527 249 522 226 868 2 777 11 170 15 949 15 491

l’inanr.ku1ud, -tulud (2 553) (3 454) (2 817) (2 536,

KASUM ENNE TULUMAKSU 224 7 716 13 132 12 955

Iuiumak (69 (1 674, ‘475, ‘438)

PUHASKASUM 155 6 042 12 657 12 517

tuh. t MOUGITULU MAJANDUSTULEMUS

\I hhvthnk

2008 2007 2006

hit ,nat eriIide divtsji iii

1 hminciriinine

KOKKU

I tnantskulud, tulud

KASUM ENNE TULUMAKSU

I u(uniaks

PUHASKASUM

2009 2009 2008 2007 2006

6 848 9 245 8 194 8 133 439 495 229 183

2 102 2 561 1 439 725 (341) (41733u, (70) 61

5 150 7 424 7 215 6 045 78 554 888 746

(948) (1 301) (901) (403) 1 (5) (28) -

13 152 17 929 15 947 14 500 177 714 1 019 990

(163 (221) (180) (162)

14 493 839 828

(4) (107) (3))) (28)

10 386 809 800



Kontserni kbive turgude lOikes:

tub. 10K tub. t “ kàibest

2009 2008 2009 2008 2009 2008

Soome 88 653 117 253 5 666 7 494 43,1% 41,8%

Vunmaa 39 219 63 267 2 506 4 044 19,1% 22,6%

lcs0 37 800 53 110 2 417 3 394 18,4% 18,9%

lkraina 10 751 10 831 656 692 5,2% 3.9”

1.du 8 308 9 116 531 583 4,0°o 3.2%

J,at 6 930 12u26 443 769 3,4% 4,3

Ro,tsi 4047 50-14 259 322 2,0°o 1.9°o

Kasahstan 3 476 3 998 222 255 1,7% 1,4°

Saksamaa 23000 3 962 147 253 1,1°o 1,4°o

Portugal 2 140 954 137 61 1,0% 0,3%

Tused rugid 2 166 966 138 62 1,0% 0,3%

KOKKU 205 790 280 527 13 152 17 929 100,0% 100,0%

Kontserni kogumuugis on enim kasvanud Soome ja Ijkraina osakaal ning vähenenud Venemaa a Lao osa. Soome on
enim kasvanud ja Venemaa enim vähenenud mOOblivabnku osakaalu muutuse tOttu. Ukrainat ja Lam on enim
mOjutanud muutused Skano jaeketi muugis.

Finantsseisundi ja rahavoogude aruanne

AS Vusnurk koguvarade maht oh seisuga 31.12.2009 132,8 mm krooni/8,5 mm eurot. 31.12.2008 oh koguvarade maht
163,8 mm krooni/10,5 mm eurot. Bilansimaht vähenes kokku 31,0 mm krooni/2,0 mmii eurot. Kontserni kohustused
ohd 31.122009 61,3 mm krooni/3,9 mm eurot, ( 31.12.2008 92,6 mm krooni/5,9 mm eurot ning kontserni
vOlakordaja vähenes 57°/o-lt 46%-le.

Kontserni aritcgcvuse rahavoog oh 2009. aastal 13,’ mm krooni/0,9 mm eurot (2008. aastal 18,1 mlii krooni/1,2 mm
eurot. POhivarade soetamiseks investeeriti 1,4 mm kroom/0,1 mm eurot (2008. aastal 11,2 mm krooni/0,’ mm eurot).

Mööblidivisjon

MOOblidivison on keskendunud puidust kodusisustusmOObli tootmisele ja turustamisele. MOOblidivisjon toodab
mOOblit nii elu-, töö-, sOOgl- km ka magamisruppa. Divisjon.i jaekaubanduse kaubamärk on Skano nung selle nime all
tegutscvad kontserni uheksa muugisalongi — kaks Eestis, Oks Läns, koim Leedus ja koim Ukrainas.

JaemüUk

Olu.hselt suuremat rahelepanu poorati mOObh jaekaubanduse arendarmsele. Jaeariga regelemiseks on loodud AS
Vusnurk l00b osalusega tutarariühi.ng — OU Skano. Lätis, Leedus ja Ukrainas tegutsevad 100°o OU Skanole kuuluvad
tütarettevOrted SIA Skano, UAB Skano LI’ ja TOV Skano Ukraina.

Jaemuuk riikide lóikes:

tuh. EEK tuh. € oSo käibest Kaupluste an’

2009 2008 2009 2008 2009 2008 31.12.09 31.12.08

9 608 14 155 614 9{)5 29,3% 35,3° 2 2

lad 4 807 9 u21 307 577 14,6% 22,5° 1 1

Ladu 7 974 8 514 510 544 24,2% 21.3”o 3 3

kraina 10 506 8 374 671 535 31,9% 20,9”,, 3 4

KOKKU 32 895 40 064 2 102 2 561 100,0% 100,0% 9 10

Seoses norgenenud noudlusega sihtturgudel 2010. aastal uute salongide avamist ci plaanita. Koll kolitakse vOimalusel
olemasolevaid salonge atraktiivsemaresse kohtadesse.



tu’,e rilan ne

Aruandeaastal vähcnes mööblidivisjoni Skano nime all tegutseva jaekaubandusele keskendunud tütarettevOtete kkive
j8°o. 2008. aastal kasvas tütarettevôtete käive 78°/s.

Mööbli tootmine

2009. aasta jooksul jarkati keskendumist kasumlikule tooteportfellile, tootmise efektiivsuse tóstmisele ning kulutasemete
oprimeerumsele.

MOtiblivabrik on keskendunud aruandeperioodil korgema margmaahga kasepuidul baseeruva mtiöbli tootmisele.
Mannimoobli turunóudlus on olnud kahanev ning kontsern on lópetanud mànnimäöbh tootmise.

Nltiöblivabriku sihtkliendiks on eeskätt keskmise ja väiksema suurusega mótibh hulgi- ja jacmuüjad, kellele on olubne
mtiöhli omanäolisus, korge kvahteet ning paindhk klienditeenindus.

LOpetatud on uutc allhankesarjade otsirnine.

Mtitibhvabnku mtitik riikide lôikes:

tuh. EEK tuh. € % käibest

2009 2008 2009 2008 2009 2008

So, mc 51 787 58 310 3 310 3 727 48,4% 40,3°

\ ,n,maa 34 050 57 231 2 176 3 658 31,8°o 39,6°o

K,sIhslan 3 476 3 996 222 255 3,2% 2,6”,

S,ks,imaa 1 444 2 775 92 177 1,3% 1,9”

les6 1 231 1 767 80 113 1,1% 1,2%

1 cied nigid 54() 217 34 14 0,5% 0,2°

luidruitevottud 14 614 2(1 362 934 1 301 13.7°o

KOKKU 107 142 144 660 6 848 9 245 100,0% 100,0%

Ehitusmaterjalide divisjon

llitusrnaterjalide divisjoms toodetakse kahte iseseisvat pehmetel puitkiudplaatidel baseeruvat roore-kategooriat:
soolus- ja hehisolatsioorn otstarbel kasutatavaid uldehitusplaate ning siseviimistlusplaate siseruumidc seinte ja lagede
viirnistluseks.

Divisjoni majandustulemused

Ehitusmaterjahde divisjoni kave oh 2009. aastal 80,4 mm krooni/5,1 mm eurot ning divisjoni kasumiks saavutafi 1,2
mm krooni/0,1 mm eurot (2008. aasta kaive oh 116,2 mm krooni/7,4 mm eurot ning divisjoni kasumiks saavutan 8,
mm krooni/0,6 mm eurot.

Eksport moodustas 66°/o divisjom kogumuugist (2008: 68°o; suurimad eksportturud olid Soome, Venemaa ja Rootsi.

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2009 AS VUSNURK



Ehitusmaterjalide divisjoni müuk rnkide lOikes:

tuh. EEK tuk. € % käibest

2009 2008 2009 2008 2009 2008

Soome 36 866 58 943 2356 3 767 45,8° 50,7°

26961 37 381 1 723 2 389 33,5% 32,2°

Vunernaa 5 169 6 036 330 386 6,4%

I0,otsi 4047 5044 259 322 5,0% 4,3’

Portug0 2 140 954 137 61 2,7% 0,8°,

LaO 2 123 2 812 136 180 2,6% 2,4%

Saksarnaa 856 1187 55 76 1,0% 1,0%

Leedu 334 602 21 38 0,4% 0,5%

[kraina 245 2457 15 157 0,3°

I eiscd rugid 1 626 749 104 48 2,0° o

luiarettevotwd 209 0 14 0 0,3%

KOKKU 80 576 116 165 5 150 7 424 10O,0% 1O0,0°/

Siseviimistiusplaadid

Sisevurnistlusplaate toodetakse 100% oma kaubamargi Isotex all. Sisevnmistlusplaate valmistatakse vabriku
pohitootmisinnil toodetavatest naturaalsetest puitkiudplaatidest, mile servadesse töödeldakse punntapid ja peahspind
kaetakse paher- voi tekstiilkattega. See tehnoloogia vôimaldab toota erineva värvi ja mustriga plaate.

2009. aastal oh siseviimistlusplaatide muugitulu suuruseks 29 mm krooni/1 ,9 mm eurot (2008: 37 mm krooni/2,4 mm
eurot. Vórreldes eelniise aastaga käive langes 2l%. Kogu divisjoni käibemahust moodustasid siseviimistlusplaadid
36% (2008: 32%). Siseviimistlusplaatide suurimaks turuks jäi Soome.

Seoses chitusturu üldise langusega on vähenenud müugid koigil suurematel turgudel.

Uldehitusplaadid

Lldehitusplaatide käive langes eelmise aastaga vôrreldes 35%, ulatudes 51,3 mmn kroonini/3,3 mm eurot (2008: 78,9
mm krooni/5,0 mm eurot). Jatkuvalt on suuñma osakaaluga tooterühmaks tuuletökkeplaadid.

2009. aasral alustati Isomodul plaatide tootmist. Isomoduli puhul on tegemist faasitud servadega paksemate
tildehitusplaatidega. Uksnes puidust toodetud Isomodul puitkiud-isolatsioonielemendid on sobilikud ökoloogiliste
ehitiste puhul: need on difusioonile avatud, samal ajal on neil suureparased soojust isoleerivad omadused ja neid vôib
kasutada lagede vói pörandate juures korguste tasakaalustamiseks ja massiks.

‘I’änu Isomodui puitkiust isolatsioonielementide hhrsale ääreprofElili vormile on seda ehitusmateqali vóimalik kasutada
koige erinevamates valdkondades heli- ja soojusisolatsioonimaterjalina — näiteks sammumüra summutamiseks
pôrandate valmistamisel, seina-, lae- ja katuseisolatsioonina voi puitkarkassehitiste juures sise- ja vklisvoodrina.

nvesteerngud

Moobhdivisjom jaekaubanduse valdkonnas on peatatud tegevused strateegiakohaseks jaeäri laiendamiseks lähiturgudel.
Taeär laienemine hOlmab endas kodumööbht ja sisutuskaupasid pakkuvate uute kaupluste avamist erinevatel Ida
Euroopa turgudel.

2009. aastal moodustasid investeeringud masinatesse ja seadmetesse 4,8 mln krooni/0,3 mm eurot ja ehitistesse 0,3 mm
krooni/0,02 mm eurot. 2008. aastal olid investeeringud masinatesse ja seadmetesse 8,5 mm krooni/0,5 mm eurot ja
ehitistesse 2,7 mm krooni/0,2 mm eurot.



Prognoos ja areng

Aastal 2010 esialgsete plaanide kohasek Skano ketis uute kaupluste avamisi ei plaanita, kuivörd kehva
rnajanduskeskkonna tingimustes soovib kontsern minimeerida laienemisega seotud riske ja hoida piisavat likviidsust.
Sarnas vOib juhatus hea asukoha ja soodsate renditingimuste korral siiski kaaluda ka uute kaupluste avarmsi. Ukrainas
suleti 2009. aastal Odessa kauplus ja 2010. aasta veebruaris avati kauplus Kiievis.

2010 aasraks prognoosime jiitkuvalt väikest käivet nii Jaemüügls km ka mrgudel, kus AS Vusnurk ise moobli
jackaubandusega ci tegele ning seeläbi ka jätkuvalt madalat tootmismahni mööblivabrikus. Tootajarega on sólmirud
kokkulepped Iühendatud tööaja kasutamiseks kuni 31.03.2010. Kontsern pikendab lühendatud töoaja kasutamise
kokkulepet kuni 31.03.2011.

Läht-uvalt pohilistel sthtturgudel valitsevast suhteiselt rasketest majandustingimustest ja vähesest nôudlusest
ehitumaterjalidele jätkatakse tootmist vähendatud vóimsusega. POhitootmis]iinil jiitkub tootmine kolme vahetusega
nela vahetuse asemel.

Personal

\S Viisnurk ir9anisatsi,,ni skcum sciSuga 31 12.201)9

Sk.rns i kajastu \S1c \ksnurk kuuluvad CM..’ Isotux a (IL’ \‘isu. kuna ncndul ctwvOtctcl majandustcgcvus aruanduaastal puudus.

Kontserni 2009. aasta keskmine ttiötajate arv oh 326 (2008: 350). 2009. aasta lópuks tötitas ASis Vusnurk 270 inimest
(2008: 310). Koos ttitarettevOtete personaliga töötas kontsernis seisuga 31.12.2009 307 lnlmest (2008: 354). Kontserni
personali koosseisu kuulus aruandeaasta lOpuga 222 tööhst ning 85 spetsiahsn ja juhtivtöötajat (2008 vastavalt 259 ja
95). Kontserni töotajate keskmine vanus oli 45,7 aastat (2008. aastal 44,5 aastat.

Kontserni tootajatele arvestati 2009. aastal töö- ja puhkustasusid summas 36,9 mm krooni/2,4 mm eurot (2008. aastal
52,4 mm krooni/3,3 mm eurot). Vórreldes eelmise aruandeaastaga vähenesid kontserni palgakulud 29,5%. 2009. aastal
arvestati kontserm juhatuse hikmerele töötasu brutosummas 2,2 mlii krooni/142 nih eurot (2008. aastal 2,6 mm
krooni/169 tuh eurot). Nóukogu hikmetele 2009. ja 2008. aastal tasu ei makstud.

AS Viisnurk töötajate arvu jagunemine struktuuriüksuste vahe (seisuga 31.12):

2009 2008 Muutus %
IThtusnitca%dc divisjon 72 82 (12,2%)
\l0Obltvahñk 198 228 (13,2°o\
C )L Skano 12 11 9,10,,

Sl.\ ‘kano 3 7 (57,l°o)
1 \Fi Skan 1 :i 6 10 (400)

I O\ Skano t’kraina 16 16 00o

Konisern k( )KKU 307 354 (13,3%)

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2009 AS VIISNURK



JihIw-’ tto’.arjjainc

Finantssuhtarvud

t,,h (1i< 2009 2008 2007 2006

• Konts,ini aktsaga toodud naitajaid ci oh- avaldatud 201(6. aasta kohta vrd1usandmetc puudumisQ tOttu — scosuc (agunemisega on AS \iisnurk
alctsia n’>tc,roud lalhnna Botsil alatus 2509.20)7. a.

EBITDA = bnkasum + kulum
EBTTDA rentaablus EBITI)A / müugitulu
Arirentaahlus ärikasum / muugitulu
Puhasrentaablus = puhaskasum / muugitulu
Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum / koguvarad
Omakapitali puhasrentaablus puhaskasum / omakapital

Kasumiaruanne
Muügitulu 205 790 280 527 249 322 226 86%
EBI11).\ 10 220 19 721 24 827 26 ((87
I Bill) \ runtaablus 5,0% 7,0°c 9,900 1 1.50

.\riicasurn 2 777 11 17)) 15 949 15 491
.\nruntaaNos 1,3% 4,0” 6,40 6.8”
l’uhaskasum 155 6 042 12 657 12 517
Puhasruntaablus 0,10/, 2,2” 5,1” o 5,5”

Finantsseisundi aruanne
Koguvarad 132 803 163 824 157 447 144 132
Koguvarade puhasrcntaahlus 0,1% 3,7°,, 8,0” o 8,7”
Omakapital 71 508 71 200 71 243 66 043
C )rnakapitali pubasruntaablus 0,2% 8,5”,, 17,8” 19,00,,

Vdlak, rdaa ¾,2°,”o 57”,, 55”,, 54”,,

Aktsia (31.12)
.\krs,a sulgcrnish,nJ’ 11,27 12,20 28,95 -

l’ubaskasum aktsia cobra 11 K 0,03 1,34 2,81 2,7%
1 lind—tulu (P1 -) suhtarv 375,67 9,) 9 10,30 —

Aktsia raarnawpidamisvàartus 15,89 15,83 15,84 14.68
l’uruhinna a raamatupidarnrs—

vaSrtusc subc° 0,71 0,77 1,83
1urukapitalisatsioonb 50 704 54 908 130 228 -

,h ( 2009 2008 2007 2006
Kasumiaruanne
Nloiurntulu 13 152 17 929 15 947 14 500
PBIF1).\ 653 1 261 1 587 1 667
1:B11D\ runtablus 5,0% 7,0” o 9,9” 1 1,5’’
\rikasurn 177 714 1 019 990

Anrunttablus 1,3% 4,0” 0 6,4” 6,8”
Puhaskasum 10 386 809 800
Puhasrcntaablus 0,1% 2,2°o 5,1”o 5,5”i

Finantsseisundi aruanne
Koguvarad 8 488 10 468 1(1(163 9 212
Koguvarade puhasruntaabius O,l% 37”,, 80”,,
C )makapual 4 570 4 548 4 553 4 221
C )rnakapitali puhasrcntaablus 0,2% 8,5”,, 17,8”o I 9,0”,,
\7,lak’,rdaja 46,2% 57”,, 55”,, 54”,,

Aktsia (31.12)
Aktsia sulgumishind° 0,72 0,78 1.85
Puhaskasum aktsia kohta I’dJR 0,002 0,09 (1,18
I lind—tulu (P1’) suhtarv5 375,67 9,09 10,30
Aktsia raarnatuprdamisvà-ärtus 1,02 1,01 1,1)1
Turuhinna a raarnatupidamts—
vartusc suhu’ 0,71 0,77 1,83
1unkapitahsarsioon 3 239 3 509 8 323

(1,18

0,94

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2009 AS VIISNURK 9



VOlakordaja = kohusrused / koguvarad
Puhaskasum aktsia kohta puhaskasum / aktsiate arv
Hind-tulu (PE) suhtarv aktsia sulgemishind / puhaskasum aktsia kohta
Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv
Turuhinna ja raamatupidamisväartuse suhe aktsia sulgemishind / aktsia raamatupidamisvaartus
I’urukapiralisatsioon aktsia sulgenushind aktsiate arv

Aktsia

Aktsia hind

AS Viisnurk aktsiaga alustafi kauplemist Tallinna Börsi pohinimekirjas 25. septembril 2007. aastal.

2009. aastal oh avarnishinnaks oh 12,83 krooni/0,82 eurot. Korgeim hind, millega tehrng tehti, oh 16,12 kroorn/1,03
eurot ja madalaim 6,88 krooni/0,44 eurot. 2009. aasta sulgemishinnaks jai 11,2’ krooni/0,72 eurot. Kokku kauheldi
2009. aastal 1 281 969 aktsiaga ja kogukaibeks kujunes 12,44 mIn krooni/0,79 mm eurot.

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 kroom/0,78 eurot. Kokku kaubeldi
2008. aastal 201 513 aktsiaga ja kogukäibeks kujunes 4,5 mm krooni/0,29 mm eurot.

2007. aasta avamishinnaks oh 59,14 krooni/3,78 eurot. KOrgeim hind, millega tehing tehti, oil 63,68 krooni/4,07 eurot
ja madalaim 25,97 krooni/1,66 eurot. 2007. aasta sulgemishinnaks jai 28,95 krooni/1,85 euror. Kokku kaubeldi 2007.
aastal 210 546 aktsiaga ja kogukäibeks kujunes 8,15 mm krooni/0,52 mm eurot.

J ärgnev tahel annab ülevaate AS Viisnurk aktsia hinna liikumisest a paevakivetest 2008. ja 2009. aastal Talltnna Börsil
(EEK

30.00
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Aktsionärid

Akrsiakapitali jaotus omandatud aktsiate arvu järgi seisuga 31.12.2009:
Aktsion4ride arv ° aktsion5ridcst \ktsiate arv ° aktsiakapta1ist

1 99 88 16,2% 2 708 0,06%
100 - 999 213 39,3% 81 561 181°
I 000 9 99) 210 38,70 541 233 1 2,03
10 000 99 999 29 5,4% 691 367 15,370
1 0 000 — 999 999 1 0,2° 500 000 11,11°
1 000 000 - 9 999 999 1 0,2% 2 682 192 59,62°
Kokku 542 1 00’ 4 499 061 100,00%

Ule 1% osalusega aktsionäride nimekin seisuga 31.12.2009:
\ktsionar
OL1RI(;o\ \\( )( )I)

I .INI MB( )LRL
Skmdtuvtskal nskdda Hankcn lOnnish Clients
%p Invst (II
l( )IV( 1 K1’IDM\I

Kontserni juhatuse ja noukogu hikrnete otsene osalus seisuga 31.12.2009. a.
Ulo Adamson — ci oma aktsiaid
Joakimjohan Helenius —20 000 aktsiat 0,44%
Heiti Riisberg — ei oma aktsiaid
Andres Kivistik — ei oma aktsiaid
Einar Pähkel — ei oma aktsiaid

lntressimäärade risk

AS \‘iisnurk intressimaarade risk on sôlmvuses esmalt euribori (Euro Interbank Offered Rate) vóima]ikust muutusest,
kuna enamus kontserni laenudest on euriboriga seotud. Seisuga 31.12.09 oh 6 kuu euribor 0,994 ning 31.12.08 seisuga
2,9 I.

Tntressimhiirade risk on sóltuvuses ka Eesti uldisest majandushkust olukorrast ning pankade keskmiste intressimäärade
muutustest. Kontsernil on intressimäärade muutustest tulenev rahavoorisk, kuna enamus laenudest on muutuva
lntressirnääraga. Juhtkonna hinnangul ei ole rahavoo risk olulise môjuga, mistOttu ci kasutata finantsinstrumente riskide
maandarniseks.

Valuutarisk

Valuutansk on kontserni risk saada oluhst kahjumit valuutakursside kóikurnise tóttu. Valuutarisk on seotud Skano
kaupluste arvu ja käibemuutusega, seoses kohahke valuutade kasutamisega sthtturgudel. Peamiselt on riskile avatud
v:iljaspool Eestit asuvate tutarettevötete varad ja kohustuscd. AS Viisnurk valuutarisk muudest tehingutest on väike,
kuna valdav cnamus eksport-import lepingutest on sólmitud eurodes.

Majanduskeskkonna risk

Majanduskeskkonna risk sóltub ehitusmaterjahde divisjonil üldistest ebitusturu arengutest ring mööbhdivisjonil
tarbijate tulevtkuootustest majandusliku heaolu suhtes. Seoses viimaste arengutega globaalsel turgudel on
majanduskeskkonna risk oluhselt tOusnud.

Oiglane vaartus

Sularaha, debitoorsete volgnevuste, luhiajahste laenude ja vôlakohustuste aiglased väiirtused ci enne oluliselt nende
raamatupidainisvaarmsest. Pikaajalistc laenude ja vólakohustuste oiglane väärtus ci ernie oluliselt nende
raamatupidaimsvaarrusest, kuna nende intressimäärad vastavad olulises osas rurul kehuvatele intressimääradele.

Aktsiatc arv
2682 192
5(5) (58)

93 834
75 08)

49231

( )saluse °

59.62
11.11
2.00
1,67
I.) (9
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Turarettevörjate osad:
OL Skano ()L \nu ()L 1SOt(X SL\ Skano L.\Fi Skano 1O\ Skano

Li Lkraina
.\sukhaii.u 11 esti) (I sn) (ILsr) 0 ti) (I ndoj (1 krana;
()sad ar 3112 20(ia Ok) 1 1 1 1 lOU 1
)sproo.unt 11.12.2008 1(5) 10)) 1(5) 10)) 1)5) 10))

()..ad. arv 31.12.20)5) (tk) I I I I 1)5) 1
I )saiu.protscnt II. 12.2000 1)5) 10)) 1(0) 1(5) 1)5) 1)11)

Skano 0U tegeleb mööbh jaemüügiga Eesns, omades kahte moobhsalongi — Tallinnas Jarve Keskuses ja Pärnus kS
Viisnurk peakontori I korrusci. 00 Skano omab 10000 ettevötetest SL-k Skano, LAB Skano LT ja TOV Skano
Ukarina,

SIA Skano alustas tegevust 2005 aasta novembris ja tegeleb mööbli jaemüugiga Lads, omades ühte mööblisalongi Rjias.
LAB Skano LT alustas tegevust 200 aasta apnllis ja tegeleb mdöbli jaemüüglga Leedus, onaades mdohhsalonge
Kaunases ja Vilniuses. T0V Skano Ukraina alustas tegevust 2007 aasta juunis ja tegeleb mööbli jaemuugiga Ukrainas,
omades mooblisalonge Harkovis, Kiievis ja Donetskis.

OL Visu ja OU Isotex loomise eesmargiks oh vôinaaldada senistel divisjonidel tegutseda iseseisvalt oma kauhamärkide
all ja aktivaseerida oma knvaldkondade arengut. Seoses kontserni restruktureerimiskava elluviimisega on tütarettevótete
kasutamisest loobutud. TütarettevOtetes OU Visu ja OU Isotex ci ole 2008. ja 2009. aastal majandustcgevust toimunud.



I lea Uhingujuhtimise Tava (Tava) on juhiste ja soovituslike reeglite kogum, mis on móeldud jargimiseks eelkoige
ariuhingule, mule aktsiad on vóetud kauplemisele Eestis tegutsevale reguleeritud turule. BörsiettevOtetele kehtib Tava
täitmise noue pohimottel ,,täidan voi selgitan” alates 1. jaanuarist 2006.

ava kehtestab muuhulgas nóuded aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumisele ja läbiviimisele; noukogu ja juhatuse
koosseisule, tegevusele ja kohustustele, infomatsiooni avalikustamisele ning finantsaruandlusele.

Kuna Tavas kirjeldatud póhimotted on soovituslikud, ins kontsern ei pea tingimata kóiki nOudeid järgima, kuid peab
I lea Uhingu)uhtimlse Tava aruandes selgitama, miks neid nöudeid ei täideta.

\S Viisnurk lähtub oma àritegevuses seadustest ja Oigusnormidest. Ava]iku ettevöttena lähtub AS \Tiisnurk oma
tegevuses ka Tallinna Börsi nóuctest ning aktsionäride ja investorite vördse kohtlemise printsiibist. Sellest tulenevalt
jargib kontsern suures osas Tavas toodud juhiseid. Ailpool on selgitatud nende Tava nöuete, mis ei ole hetkel täidetud,
mltrejärglmise póhjuseid.

Punkt 1.3.1 Uldkooso/ekujuhatqjaks ci valita nönkqgu esimeest egajahatuse liget

05.06.2009 toimunud korralise üldkoosoleku juhatajaks valiti juhatuse esimees Andres Kivistik, kes tagas üldkoosoleku
suluva läbivnnuse ja kôikide aktsionäride huve arvestava koosoleku läbiviimise eesti keeles. Andres Kivistiku valimisega
tildkoosoleku juhatajaks nóustusid kOik kohal olnud aktsionärid.

Punkt 1.3.2 (J/dkooso/eku/ osalevad köikjuhatase /iikmed, n3ukogu esimeesja vôima/usel lea koik nöuko<gu /iikmedja vdhemalt üks
andiitoritest.

05.06.2009 toimunud korralisel üldkoosolekul osalesid köik juhatuse liikmed. Koosolekul ci osalenud nOukogu esimees
ja audittor. Koosolekul ci osalenud audiitorit, kuna juhatus ci pidanud vajalikuks audiitori osalemist, sest paevakorras ei
olnud uhtegi punkti, mis oleks vóinud vajada audiitori kommentaari.

Punkt 1.3.3 Emitent tech vastavate sidevahendite olemasolul ningjuhu4 kui see ci ole talle /iga ku/ukas, u/dkoosolekujàlgimiseja se/lest
osavô/u ehimalikuks sidevahendite kaudu gil Internet,).

Emitent ci teinud üldkoosolekute jalgimist ja sellest osavottu vöimalikuks sidevahendite abil, kuna selleks puuduvad
rehmhsed vóimalused.

Punkt 2.2.7 I,gajuhatuse /iikme pöhipa/k, tulemustasu, /ahkumishüuitus, ta//c makstavad muud hüved nin,g preemiasusteemid, samuti
nende olulised tunmesed (sh v&dlusel pôhinevad tunnused, motiveerivad tunnused ja riski tunnused,) avaldatakse seges ja üheselt
aruiaadavas vormis emitendi veebilehel nin,g Hea Uhingujuhtimise Thea aruandes. Avaldatavad andmed on segedja leheselt arusaadavad,
kui need vd)’jendavad otseselt ku/utuse suumst emitendile vöi t6endolise kulutuse suurust avalikustamisepdeva seisuga.

l’mitent ci avalikusta juhatuse liikmetele makstavaid tasusid persooniti, sest emitendid arvates on tcgcniist juhatuse
liikmcle tundliku ja tema privaatsust kahjustava infoga ning sdile avaldamine ci ole emitendi juhtimiskvalitecdilc
hinnangu andmiscks vajalik ning on emitendi ja juhatuse liikmc konkurentsivöimet kahjustav. Sdllega seoses on emitent
otsustanud, et personaalsclt juhatuse liikmctclc makstavaid tasusid ci avalikustata. 2009. aastal arvestati kontserni
juhatuse hikmetcle tasu brutosummas 2 225 tuhat krooni/142 tuhat eurot. Juhatusele on seisuga 31122009 vastavalt
sólmitud lepingutele ette nähtud lahkumishüvitis 4 kuu töötasu ulatuses.

Punkt 2.3.2 N5uko,gu otsustah emitendija temajuhatuse liikme ink tema ldhedase vôi tema,ga seotud isiku,ga tehtavate emitendijaoks
olu/iste /ehiigute tgemiseja mddrah se/liste tehin,gute tingimused. Nfuko,gupoo/t hcakskiidetud tehingudjuhatuse /iikme, tema /dhedasc ink
tcrna,ga scotud isikuja emitendi vahel avaldatakse Hea Uhin,gujuhtimise Thea aruandes.

Emitendi ja tema luhatuse hikme vói tema lähedasc vói temaga scotud isikuga tehinguid ci tehtud.

Punkt 3.2.2 Vhhcmalt pooled nfukogu /iikmed on sf/tumatud

Kaesoleval hctkel on iiOukogus koim higet, kdllcst kcdagi ci saa pidada sólrumaruks Tava möttes. Ulo Adamson ja
Joakim Johan Helcnius on cmitcnti kontrolliva aktsionäri OU Trigon Wood juhatuse hikmed. Reid Riisbcrg on Tava
móttes söltuv, kuna töötab AS s Trigon Capital ja allub tcistclc noukogu hikmctclc. Samas on emitcnt veendunud, ct
eelpoolnimetatud isikutc kogemused ja tcadmiscd tagavad cmitcndi cfcktiivse ja kasumliku juhtimisc ja arvestavad secga
igakulgselt aktsionäride huvidega.



Punkt 32.5 Uldkoosoleku/ mâ?iratud nukqgu /ii/eme tasu suurusja maksmise kord avaldatakse flea Uhin&ujuhtimise Tam an/andes,
tunes eraldi vâia p3hi-ja lisatasu (s.h. lahkumishkvituseja muud makstavad hkved,).

1mitent ei maksa noukogu hikmetele tasu.

Punkt 3.2.6 Kui nJuko,gu Iige on majandusaastajooksul osalenud vähem kuipooltel nôkkogu koosolekute4 siis mdr&itakse see aruandes

Kóik nóukogu liikmed on osalenud rohkem km pooltel noukogu koosolekutel.

Punkt 3,3.2 NJukqgu liikme kandidaat teavitab enne tema va/imist teisi nöukngu Iiikmeid huvide konjiikti olemasolust, se/Ic teIn/nimisel
peale va//mist teatab ta se/lest viivitamatult./4rilisest pakkumisest, mis tehakse nôkkogu liikmele, tema Idhedasele i/ni tema,ga sentud
isikule fling on sen/nd emitendi majndustegevusgga, teatab nöukogu li/ge viivitamatult nöukn<gu esimehelejajuhatusele.

oukogu liikrned pole teavitanud emitenti kuni 2009 aasta aruande koostamiseni tthestki huvide konflikti situatsioonist.

Punk t 5.2 Em/tent avalikustab aastajooksul avalikustamisele kuuluva teabe avalikustamise kuupaivad majandusaasta a.guses eraldi
teatej, nn/inantskalender

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

Punkt 5.6 Em/tent avalikustab analuutikute,ga kohtumiste, analkktikutele v//i investor/ic/c i/ni institutsionaalcetele investoritele tehtavaie
e.sit/usteja pressikonverentside to/mum/se ajdja asukohad emi/endi veebileheL

\‘astavalt Tallinna Börsi reglemendile avalikustab kontsern kogu olulise informatsiooni hörsisüsteemi kaudu.
Kohtumistel analuutikutega ja pressikonverentsidel piirdutakse eelnevalt avalikustatud infoga. Kontsern ci pea
vajahkuks avalikustada kohtumiste graafikut.

Kóikides muudes ktisimuste vastab emitendi tegevus Tavas kehtestatud nôuetele.



Vastavalt keskkonna saastuse kompleksse välnmise ja kontrollimise seadusele omavad mi mööbh kui ka
ehitusmaterjalidc divisjon alates 2004. aastast tähtajatut keskkonnakompleksluba. Kompleksloas toodud nóuete
taitmisega on tagatud tootmistegevuse minimaalne kahjulik keskkonnamôju. Kompleksloaga sätestatavad nóudcd
tagavad vee, óhu ja pinnase kaitse ning käitises tekkinud jaätmete käitlemise keskkonnasäästlikul viisil.

Pakendiscaduses sätcstatud nôucte täitmiseks sôlmiti 2005. aastal leping Eesti Taaskasutusorganisatsiooniga QiTO).
Lepinguga on AS Viisnurk andnud kOik pakendijaatmete kogumise, taaskasutuse ja vastava aruandlusega seotud
kohustused ülc ETO-le. Sellega tagatakse ka koigile lopptarbijatele pakendi tasuta tagastamise vöimalus Rohelise Punkti
margiga markeeritud kontetneritesse. Mööblidivisjoni saksakeelsete turgude müügi toetuseks on sólmitud leping
Saksamaa pakendiorganisatsiooniga ISI) Interscroh GmbH, mile kaudu on korraldatud koigi saksa turule viidud
pakendijaatmete nôuetekohane kogumine ja utiliseerimine.

2008. aasra keskel tóstetl mööblidivisjonis oluliselt veepOhiste viimistlus materjalide osakaalu ja sellega saavutati
lahustipóhiste matcrjalide kasutamise ning lenduvate orgaaniliste ühendite (LOU) heitkoguste vähendamine lubatud
summaarse hcitkogusc määrani.

Veekasutus
tuhandetes m’ 2009 2008 Muutus %

‘ eckasutus: 48,5 89,4 (84,3° )
pohja cs (linnavesi) 4,5 6,9 (53,3° )
pohja tsi oma puurkacs ud 15,2 18,9 (24,3° s)
pnnas Cs, 28,8 63,6 (120,8° )

\ ahcidu 23,2 56,3 (142,7° ,)
tinglikult puhas hsites, 7,2 16,8 (133,3° ,)
hc,t sO 16,0 39,5 (146,9° )
skadu 25,3 33,1 (30,8° )

Veekasutus ja heitvee käitlus
2009 2008 2009 2008 Muutus %

tub laCK tub JaCK tub C tub C
\ cckasutus: 70,2 126,4 4,4 8,1 (80,1° )

pohjas esi llnna\ 551 48,5 67,4 3,1 4,3 (39,0°)
pohjascsi (oma puurkac ud 13,1 41,8 0,8 2,7 (219,1° s)
plnna’Lsl 8,6 17,2 0,5 1,1 (100,0° )

\ UChCldL 907,0 1 434,1 58,0 91,7 (58,1° )
hs,tsss, 907,0 1434,1 58,0 91,7 (58,1°s)

kuud kokku 977,2 1 560,5 62,4 99,8 (59,7’ )

lhnna a pol3a\ sc rnuuk 10,2 0 0,7 0 100,0°
l’inghkud tulud kokku 10,2 0 0,7 0 100,0°o

Pöhilised saasteained
tonnides 2009 2008 Muutus %

I sndu ad orgaanilised uhendid 17,6 60,3 (242,6° )
( )rgaanihnc tolrn 2,2 3,4 (54,5° ‘)
Kokku 19,8 63,7 (22 1,7° )

Jäätmekäitlus
2009 2008 2009 2008 Muutus ‘/o

tuhEEK tul,l.LK tuhh tuh(
( )htIks Jaatmcts kiatlus 149,6 153,2 9,6 9,8 (2,4° o)
I as ajaatrnctc kiitlus 404,4 542,3 25,8 34,7 (34,1° )
Kuud kokku 554,0 695,5 35,4 44,5 (25,5° s)

J sons,. t,. taaskasutaminc soojusenergia
tootmiseks 376,2 519,3 24,0 33,2 (38,0° ,)
I°uidu tukk0ätmctc rnuuk 27,7 60,6 1,8 3,9 (118,8° )
Mstallijaatmcte mditk 19,8 102,0 1,3 6,5 (415,2° s)
‘I nghkud tulud kokku 423,7 681,9 27,1 43,6 (60,9° 0



Juhatuse knntus tegevusaruandele

Juhatus kinnitab, et lehekulgedel 4 kuni 15 esitatud AS Viisnurk kontserni tegevusaruanne annab ôige ja öiglase
Ulevaate ernaettevötja ja konsolideerimisse kaasatud ettevôtjate kui terviku aritegevuse arengust ja tulemustest ning
finantsseisundist fling sisaldab peaniiste risicide ja kahtluste ku]eldust. N)

Andres Kivistik Juhatuse esimees .

>
EinarPihke1 Juhatuseliige :..,...Z

Pärnu, 6. april 2010
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Raamatupdamise_aastaaruarrne

Juhatuse dok!aratsioon

Juhatus kinnitab iehekulgedel 17 kuni 53 esitatud AS Viisnurk konrserni 2009. aasta konsolideeritud raamatupidaniise

aastaaruande koostamise ôigsust ning tie1ilckust.

Juhatus kinnitab, Ct:

- konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusp6himôtted on kooskôlas
rahvusvaheliste ftnantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu voetud Euroopa Ludu poolt;

- konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kajastab ôigesti ja öiglaselt kontsemi finantsseisundit,

majandustulemust ja rahavoogusid;

- AS Viisnurk ja tütarettevötjad on jatkuvalt tegutsevad.

// —

________________________________

Andres Kivistik nrPähkel

juhatuse esimees Juhatuse liige

Pärnu, 6. april 2010
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KonsoWdeertud finantsselswld aruanne

Raha ja raha ekvivalcndid (lisa 3)
\ouded ja cttcmaksed (lisa 3; 5)
\ arud (lisa 6)

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008
tub EEK tub EEK tub € tuh

6091 6913
18810 19568
41 912 68 096

389 442
1202 1250
2680 4351

94577 4271 6043

2893 185 185
66 333 4 031 4 239

21 1 1

69 247 4 217 4 425

163 824 8 488 10 468

1722 514 1 132
43 646 1 454 2 790

115 8 7

61 483 1 976 3 929

27 720 1 731 1 772
3421 211 219

31 141 1 942 1 991

92 624 3 918 5 920

44991 2875 285
5 698 364 364
4 499 288 288

253 26 14
15 759 1 017 1 007

71 200 4 570 4 548

163 824 8 488 10 468

Kaibevara kokku 66 813

Krnnisvarainvesrieringud (lisa 7) 2 893
Nlawnaalne pñhivara lisa 8 63 083
Irnrnarcnaalni pôhivara ‘lisa 9) 14

Pôhivara kokku 65 990

AKTIVA (vara) KOKKU 132 803

Völakohustused (lIsa 3; 10 8 048
\ olad ja ettcmakscd (lisa 3; 12) 22 742
1dhiajaliscd craldised (lisa 13) 118

Lühiajalised kohustused kokku 30 908

Pikaajahscd v6lakohustused (lisa 3; 10) 27 084
Pikaajahscd craldised (lisa 13) 3 303
Pikaajalised kohustused kokku 30387

Kohustused kokku 61 295

.\ktsiakapital (niml\äärtuscs) (lisa 14) 44991
Clekurss 5 698
kohustuslik rec’rvkapiral 4 499
mbrrhindluse kursivahed 406
jaotamata kasum 15 914

Omakapital kokku (lisa 14) 71 508

PASSIVA (kohustused ja omakapital)
KOKKU 132803

Raamatupidamise aastaaruande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad 1k 22 kuni 53.

1 O’T’ only

KujpieCe C.

‘ 0



2009 2008 2009 2008
tub EEK tub EEK tub tub €

korigeeuitud komgeesitud
MUUGITULU (lisa 25) 205 790 280 527 13 152 17 929

Müüdud toodangu kulu (lisa 16) (163 337) (217 647) (10 439) (13 910)

Brutokasum 42 453 62 880 2 713 4019

lurustuskulud (lisa 17) (33 433) (42 252) (2 137) (2700)
1. Idhalduskulud (lisa 18) (5 462) (6 960 (349) (445)
\luud brjtulud (lisa 20) 532 690 34 44
Nluud Irikulud (lisa 21) (1 313) (3 188) (84) (204)

Arikasum (lisa 25) 2 777 11 170 177 714

linantstulud (lisa 22) 9 32 1 2
linantskulud (lisa 22) (2 562) (3 491) (164) (223)

KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 224 7716 14 493

lulumaks (lisa 14; 23; 25) (69) (1 674) (4 (107)

ARUANDEAASTA PUHASKASUM 155 6042 10 386

Muu koondkasum
Valuutakursi muutuste mOju 153 214 12 12

ARUANDEAASTA KOONDKASUM 308 6256 22 398

Tava kasum aktsia kohta (lisa 15) 0,03 1,34 0,00 0,09

Lahustatud kasum aktsia kohta (lisa 15) 0,03 1,34 0,00 0,09

Raarnatupidamise aastaaruande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad 1k 22 kuni 53
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2009 2008 2009 2008
tub EEK tub EEK tub € tub

Aritegevuse rahavood

Kasum enne tulumaksustamist 224 7 716 14 493

Kasurni korrigeeriminc mittcrahalistc tchingutc,
äritcgcvuscga scotud varade ja kohustusc saldodc
rnuutustc ja invcstccrimis vöi finantsccrimis_tcgevuscga
stud tuludc ja kuludcga (lisa 24) 16 509 15 375 1 054 983

POhitegevuse genereeritud raha 16 733 23 091 1 068 1 476
lntrcssirnakscd (lisa 22) (2 512) (3 348) (160 (214)
Makstud tulurnaks (lisa 14; 23) (69) (1 674) (4) (107)

Aritegevuse rahavood kokku 14152 18 069 904 1 155

Investeerimistegevuse rahavood
Materiaalsc ptthivara soctaminc (lisa 8) (1 361) (11 182) (87) (714)
Matcriaalsc pohivara mdflk (lisa 8) 0 182 0 ii

Investeerimistegevuse rahavood kokku (1 361) (11 000) (87) (703)

Finantseerimistegevuse rahavood
Saadud lacnud (lisa 10 0 9 137 0 584
I cnude tagasimaksminc (lisa 10) (13 022) (8 589) (832) (549)
Kapitalircndi makscd (lisa 10) (566) (622) (36) (39)
l)ividcndidc maksminc (lisa 14) 0 (6 299) 0 (403)

Finantseerimistegevuse rahavood kokku (13 588) (6 373) (868) (407)

RAFIAJAAGI MUUTUS (797) 696 (51) 45
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE
VALUUTAKURSI MUUTUSTE MOJU (25) 211 (2) 13

RAHA ALGJAAK (lisa 3) 6 913 6 006 442 384
RAFL4 LOPPJAAK (lisa 3) 6091 6 913 389 442

Raarnatupidamisc aastaaruande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad 1k 22 kuni 53.



K nsoUdeeritud omakaptah rnuutuste aruanne

Kohustuslik Umbcrhindlusc aotamata
rcservkapital kurshahLd kasum

Raarnatupidamise aastaaruande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande hsad 1k 22 kuni 53.

ruh Ilk
\ktsiakapital LIckurss Kokku

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

2 aasia k,ondkasurn 0 1 0 214 6 042 6 256
D idLndidL rnaksrniis. lisa 14) 0 ( (6 299) (6 299)
Saldo 31.12.2008 44 991 5 698 4 499 253 15 759 71 200

2009 tasta kondkasurn 0 4) (4 153 155 .308
Saldo 31.12.2009 44 991 5 698 4 499 406 15 914 71 508

Kohustuslik Umbcrhindlusc J aotamat a
uS ( Aktsiakapital Ulckurss rcscrvkapital kursivahed kasum Kokku

Saldo 31.12.2007 2 875 364 288 2 1 024 4 553

2008 aasta koondkasum 0 0 12 386 398
Do idtndide maksminc (lisa 14) 4) 0 0 (403) (4)3)
Saldo 31.12.2008 2 875 364 288 14 1 007 4 548

2 19 aast,i ki )ndkasun II 12 1) 22
Saldo 31.12.2009 2 875 364 288 26 1 017 4 570

C .

i&



f4.rv) -

Uldinformatsioon

AS Viisnurk (Ettevóte) (registrmumber: 11421437; aadress: SuurJoe 48, Pärnu) on Eestis registreeritud ettevóte, mile
tegevus toimub Eestis, ja lähi tOtarettevôtete Lätis, Leedus ja Ukrainas. Seisuga 31. detsember 2009 koostatud
raamatupidamisaruannetesse on konsohdeeritud Ettevöte ja tema tütarettevötted koos viidatuna Kontsem): 00
Skano; 00 Visu; 00 Isotex ja 00 Skano 10000 tütarettevOtted SIA Skano; UAB Skano LT ja TOY Skano Ukraina.
Kontserni pohitegevusvaldkondadeks on puidu kasutamisel baseeruva mööbli ja pehmete puitkiudplaatide tootmine ja
müük.

AS Viisnurk asutatl 19.09.2007. aastal endise AS Viisnurk, praegune AS Trigon Property Development, jagunemisel,
mule tulemusena tootmisuksused, s.t. ehitusmaterjalide divisjon ja mööblidivisjon eraldati ja viudi tile uude ettevtittesse.

Kontsemi aktsiad on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsi pOhinimekirjas. AS Viisnurk tuumikomanik on OTrigon
Wood. Kuni 2009. aasta novembrini omas AS Viisnurga tile lOplikku kontrolli TDI Investment KY. Alates 2009. aasta
novembrist kni OU Trigon Wood osalus jaotati ära, puudub Kontsernil lOplilcku kontrolli omav osapool, kuid
Kontserni tile olulist môju omavateks isikuteks on OU Trigon Wood’i seisuga 31.12.2009 suurcmad omanikud: AS
Trigon Capital (20,75° o), Veikko Lame Oy (15,52° o, BCB Baltic AB (14,07° o, Hermitage Eesti OU (11,94° o),

‘Fhominvest Oy (11,94° o) ja .\ssetman Oy (11,45° o).

Kaesolev konsolideeritud raamatupudamise aastaaruanne on AS Viisnurk juhanise poolt kinnitatud avaldamiseks
6. aprillul 2010. Vastavalt Eesti Vabaruigi nseadustiku1e kuulub aastaaruanne kinmtamisele AS Vusnurk noukogu ja
üldkoosoleku poolt. Aktsuonärudel on Olgus juhatuse poolt koostatud ja kinnitatud majandusaasta aruannet mitte heaks
kiita ning nOuda uue aruande koostamist.

Arvestuspöhimotete kirjeldus

Konsolideeritud raamatupidamisaruannetes rakendatud peamised arvestuspOhimOtted on lahtiseletatud allolevates
lisades. Arvestuspohimótteid on kasutatud järjepidevalt koigil aruandes näidatud aastatel, km pole dekiareeritud teisiti.

Koostamise alused

AS ‘\uisnurk 2009. aasta konsohdeeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses Rahvusvaheistc
Finantsaruandluse Standarditega (IFRS), nagu need on vastu vOetud Euroopa Liidu pooh.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud finantsnaitajad tuginevad ptihiliselt nende ajaloolisele soetusmaksumusele.

ll’RS iga koosktilas oleva raamatupidamise aastaaruande koostamune ntiuab juhtkonnapoolset eelduste kujundanust,
hinnangute tegemist ja otsuste langetamist, mis môjutavad rakendatavaid arvestuspOhimotteid, kajastatud varasid ja
kohustusi ning tulusid ja kulusid. Ilinnangud ja nendega scotud eeldused tuginevad ajaloolisele kogemusele ning
mutmetele muudele faktidele, mis arvatavasti on asjakohased ning lähtuvad asjaoludest, mis kujundavad varade ja
kohustuste väärtuste hindamiseks ptihirntitted, mis ci tulene otsescit muudest allikatest. Tegelikud tulemused vtiivad
olla hinnangutest erinevad.

I lunnanguid ja nende aluseks olevaid eeldusi vaadatakse tile persoodiliselt. Raamatupidamislike hinnangute
tilevaatamusest tulenev móju kajastatakse hinnangute muutmise perioodil, kul see mOjutab tiksnes antud perioodi, vôi
antud ja tulevasi persoode, kni muutus mOjutab nii jooksvat kni ka tulevasi perioode.

Raamatupidamise aastaaruandele olulist mOju avaldavad IFRS rakendamisega seotud juhtkonna poolsed otsused ja
raamatupidamislikud hinnangud, mida vtiidakse järgneval aastal korrigeerida, on esitatud lisas 4.

Esitlusviisi muudatus

Juhtkond on osade tootajatega seotud kulud timberklassufitseerinud müüdud toodangu kuludest üldhalduskuludeks,
kuna nende töötilcsanded ci olnud defmeeritud otseselt tootmusega seotutena. Samuti on timberklassifitseeritud
vördlusandmeid. Umberklassifitseerimise mOju varude bilansilisele maksumusele oh ebaolulises summas.



0 uharitud raaniat up dam sc its taaruandc lisad

MUUdud toodangu kulud

2008 2008 2008 2008
tub EEK fyi’ LLK tub C lu?

thiiid bomee,ttnd
ii pohitnatcqahd 119 110 119 111) 7613 7 613

1,,u,,ukulud 53986 55512 3450 3548
I kktn a sooIuscncrgIa 35 197 35 218 2250 2 231
Kulum 7933 7 933 507 507
()stuud kaubad 992 992 63 63
3 almis a lopuamata toodangu aakide muutus -10 256 10256 -656 656
Mood kulud 10685 11) 985 683 702

KOKKU 217647 219494 13910 14028 )

Uldhalduskulud 5—)

.7
2008 2008 2008 2008

t,h LEK lull 10K tub C lu? (
kumpwitud kotiiteeritud

1?otoukulud 5495 3835 351 245
()tctod tccnusud 222 156 14 10
Kantsclcikulud 327 327 21 21
3luudkulud 916 795 59 51

KOKKU 6960 5 113 445 327

Standardid, nende muudatused ja tolgendused, mis rakendusid käeolevale aruandeperioodile, mis omavad
möju Kontserni finantsaruandele

• IFRS ‘ muudatus, vdlja antud martsis 2009 “Finantsmstrumenride kohta avalikustatava informatsiooni
taiendamine”. Muudatus nóuab taiendava informatsiooni avalikustarnist Olglase väàrruse mOOtmlse ja
hkvudsusnski kohta. Ettevóte peab avalikustama finantsinstrumentide analüüsi, kasutades kolmeastmehst
Oiglase vaartuse rnOOtmase hierarhiat. Muudatus (a) selgitab, et kohustuste hkviidsusanalüus lepinguhste
tahtacgade lOthes peab sisaldama valja antud finantsgarantiisid garantii maksimumsummas ja varaseimas
perioodis, mu garantiid vOidakse sisse nOuda; ja (b) nOuab tuletisinstrumentide järelejaanud lepinguliste
tahtaegade avalikustamist, kui lepinguliste tahtaegade informatsioon on oluline rahavoogude ajastuse
móistrniseks. EttevOte peab lisaks avalikustama likviidsusriski maandamiseks houtavate finantsvarade analüüsi
lepinguliste tahtaegade lóikes, kui see informatsioon on aastaaruande kasutajatele vajalik, mOistmaks
likviidsusriski olemust ja ulatust. Täiendatud nOuded ci omanud oluhst mOju finantsaruannetele;

• IFRS 8 “Tegevussegmendid” Standard kehnh ettevótetele, mule vOla- vol omakapitahinstrumendid on
avalikult kaubeldavad, vOi mis esitavad oma finantsaruandeid vaartpaberikomisjonule vOi muule reguleenvale
asurusele ükskóik milhsesse kiassi kuuluvate vaartpaberire emiteerimiseks avalikul turul, voi on alustanud
nende esitamist. Standard IFRS 8 nOuab ettevOttelt finants— ja kirjeldava informarstooni avahkustamist
tegevussegmentide kohta, baseerudes ettevOtte-siseses aruandluses kasutatud informatsioonile. IFRS 8
rakcndamise tulemusena suurenes raporteeritavare segmentide an-, kuna varasemalt esitatud mtiOblisegment
Moobuidivisjon on jagatud MöOblivabrikuks ja Skanoks;

• L\S I “Fmantsaruannete esitamine”, muudetud septembris 2007. LAS I peamiseks muudatuseks on
kasumiaruande asendamme koondkasumiaruandega, mis sisaldab ka omanikega mitteseotud, omakapitalis
kajastatavaid muudatusi, näiteks muügiootel fmantsvarade ümberhindlusreservi muutusl. Alternatiivina on
lubarud esitada kaks aruannet: eraldi kasumiaruanne ning koondkasumiaruanne. Kontsem on valinud
esitamiseks koondkasumiaruande ühe aruandena. Muudetud lAS nóuab finantsseisundi aruande (bilansi)
avalikustamist ka vOrreldava perioodi algsaldode kohta, juhul, km vOrdlusandmeid on korrigeeritud
umberkiassifitseerimisre, arvesruspOhimOtete muutuste vOi vigade korrigeerinuiste tOttu. Muudetud standard
lAS 1 mOjuras kontserni póhiaruannete esitusviisi, kuud ci mOjutanud rehingute ja saldode kajasramist ega
arvestuspOhimótteid;

• lAS 23 “Laenukasutuse kulutused”, muudetud mdrrsls 200’. Peamise muudatusena standardis elimineeriti
vahkuvOimalus kajastada koheselt kuluna laenukasuruse kulutused, mis on seorud varadega, mile kasurus- vOi
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muugivalmidusse vumine vältab pikema perioodi. Ettevôtted peavad seega sellised laenukulutused
kapitaliseerima vara soetusmaksumuse osana. Muudetud standard kehtib edasiulatuvalt selliste varadega
seotud laenukasutuse kulutustele, mule kapitaliseerimise alguskuupaev on 1. jaanuaril 2009 vöi huljem. Enne
standardi muutusi kontserni arvestuspohimóte oli laenukulutuste kapitaliseerimine ja seetóttu puudub
standardi muutusel moju kootserni finantsaruannetele;

Standardid, nende muudatused ja tolgendused, mis rakendusid käeolevale aruandeperioodile, ja mis ei oma
mOju Kontserni finantsaruandele

• “Muudatused IFRS des”, välia antud mais 2008. Muudatused sisaldavad nii sisulisi muudatusi, selgitusi kui ka
tcrminoloogia muudatusi mitmetes standardites. Sisulised muudatused hOlmavad jargmisi valdkondi:
muugiootcl varaks kiassifitseerimine IFRS 5 järgi, kui kontroll tütarettevótte üle kaob (rakendub I juulil 2009
voi hiljem algavatele aruandepenoodidele); kauplemiseesmargil hoitavate finantsinstrumentide esitamise
vOimalus pikaajalise varana vastavalt lAS 1-le; vastavalt LAS 16 le kajastatud, varem väljarenditud varade
muugi kajastamine ning kaasnevate rahavoogude klassifitseeiime vastavalt lAS 7 le rahavoogudena
aritegcvusest; lAS 19 s karpe definitsiooni tapsustamine; valitsusepoolse sihtfinantseerimiscna
turutingimustest madalama intressiga saadud laenu kajastamine vastavalt lAS 20 le; lAS 23 iaenukulutuste
definitsiooni vastavusse viimine sisemise intressimäära meetodi definitsiooniga; müugiootel tütarettevOtete
kajastamise seigitamine lAS 27 ja IFRS 5 järgi; lAS 28-s ja lAS 31-s sidusettevôtete ja ühisettevötete kohta
avalikustatava informatsioom nOuete vähendamine; lAS 36-s avalikustatava informatsiooni nöuete
taiendamine; reklaamkulutuste kajastamise tapsustamine lAS 38-s; Oiglases väärtuses läbi kasumiaruande
kajastatavate fmantsinstrumentide kategoona defmitsiooni muutmine sdlle vastavusse viimiseks
risktmaandamisarvcstusega L\S 39 s; kinnisvarainvesteeringute kajastamine ehitusperioodil vastavalt lAS 40-
le; mng piirangutc vähendamine bioloogiliste varade oiglase väärtuse möôtmiscl vastavalt lAS 41-ic.
läiendavad muudatused standardites lAS 8, 10, 18, 20, 29, 34, 40, 41 ja IFRS 7 sisaldavad tcrminoloogilisi ja
redigcerimismuutusi, millel ci ole moju (vói mOju on minimaalne) raamatupidamisarvcstuseic. Muudanised ci
môjutanud oluliscit finantsaruannet.

IIiRS I ja lAS 27 muudatus — “Tütar-, ühis- vói sidusettevôttesse tehtud investeeringu soetusmaksumus”;

IFRS 2 “Omandi üleandmisc tingimused ja tuhistarnine”;

LAS 32 ja lAS I muudatus “Müüdavad finantsinstrumendid ja likvideerimisel tekkivad kohustused”;

IFRIC 13 “Klicntide lojaalsusprogrammid”;

IFRIC 14 “lAS 19 — Kindlaksmäãratud huvitistega vara limiit, minimaalse rahastamisc nóudcd ja ncndc
koostoimc”;

Standardid, nende muudatused ja tolgendused, mis on väija antud, kuid ci rakendunud käesolevaie
aruandeperioodile ja mis vôivad omada möju Kontscrni finantsamandeie

• Muudatuscd IFRS des (välja antud aprillis 2009, muudatused IFRS 2, lAS 38, IFRIC 9 ja IFRIC 16
rakenduvad 1. juuhl 2009 vol hiljcm aigavatele aruandeperioodidele; muudatused IFRS 5, IFRS 8, lAS I, lAS
7, lAS 17, lAS 36 ja lAS 39 rakenduvad 1. jaanuar 2010 vOi hiljem algaatele aruandepcrioodidclc; muudatused
ci ole veel vastu vOctud Euroopa hidu pooit). Muudatused hOlmavad sisulisi muudatusi ja seigitusi järgmistes
standardites ja tOlgcndustes: IFRS 2 ci rakendu äriüksuse ülcandmiseie ühise kontrolli all toimunud tehingutes
lung ühiscttcvOtete moodustamisel; IFRS 5 ja teiste standardite pooh sätestatud avalikustamisnOuctc
tapsustaminc muugiootcl pOhivarade vOi muugigruppide osas; nOuc, ct scgmendi koguvarade ja -kohustuste
kohta avalikustatakse näitajad IFRS 8 jargi ainult juhul, kut neid regulaarselt edastatakse korgeimale aritcgevust
puudutavatc otsustc langetajale; lAS I muutmine, lubamaks klassifitseerida pikaajalisena teatud kohustusi,
mida tasutakse ettevOtte enda omakapitaliinstrumentidega; lAS 7 muutmine mi, et invcstccrimistegcvuseks
vOib kiassifitseerida ainuit selliseid kulutusi, mis kapitalisecritakse varana; lAS 17-s teatud pikaajaliste
maarcndilcpingute kapitalirendina klassifitseerida lubamine ka juhul, kui rendilepingu lOppedes omandiOigus ci
lithe ide; täiendavad juhised lAS 18-s mkäramaks, kas cttevOte tegutseb tecnusc peamise osutajana vOi
agenclina; selgitus LAS 36 s, et raha gcnereeriv üksus ei ole suurem kid ariscgment enne summeeriniist; lAS 38
tasendamine äridhenduse kkigus soetatud tmmateriaalsete varade oiglase väkrtuse mOOtmise kohta; lAS 39
muutmlne lisamaks standardi rakendusalasse optsiooniiepingud, mUle tulemuseks vOib olla äriühendus,
scigitamaks perioodi, mu rahavoogude riskimaandamisinstrumentide kasumeid ja kahjumeid
reklassifitseeritakse omakapitalist kasumiaruandesse ja määramaks, et varasema tagastamise optsioon on
pOhulepinguga tihedah seotud, kid selle optsiooni reaiiseerimisel hüvitab iaenusaaja laenuandja majandusliku
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kahju; IFRIC 9 muudatus, selgitamaks, Ct tolgenduse rakendusalasse ci kuulu ühisc kontrolli all toimunud
äriühendustes vói ühiscttevótte moodustaniisel omandatud lepingutes sisalduvad varjatud denvatiivid; IFRIC
16 st piirangu kaotamine selle kohta, et riskimaandamisinstrument ci tohi olla selles välismaises äriuksuses,
mile riske maandatakse. Kontserni hinnangul muudatus ei mójuta oluliselt finantsaruannet.

• IFRS 9 “Finantsinstrumendid” osa 1: kiassifitseerimine ja möOtmine, välja antud novembris 2009 (rakendub
1. jaanuaril 2013 vôi hiljem algavatele aruandeperioodidele; ei ole veel vastu vôetud Euroopa liidu poolt).
IFRS 9 asendab L\S 39 need osad, mis käsitlevad fmantsvarade klassifitseerimist ja môötmist. Peamised
reeglid on:

finantsvara tuleb klassifitseerida ühte kahest mOotmiskategooriast — varad, mida kajastatakse oiglases
väärtuses, ja varad, mida kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Otsus tehakse vara esmasel
arvelevôtmisel. Klassifitseerimine sOltub ettevOtte ärimudelist fmantsinstrumentide haldannsel mug
instrumendi lepinguliste rahavoogude omadustest;

2. instrumenti kajastatakse parast arvelevótmist korrigeeritud soetusmaksumuses ainult juhul, kui on tegemist
volamstrumendiga ja ettevOtte ärimudeh eesmärk on hoida vara, et saada temast tulenevaid lepingulisi
rahavoogusid mug vara lepingulised rahavood sisaldavad ainult pöhiosa ja intressimakseid, st. tal on “laenu
baasomadused”. Kóik muud vOlainstrumendid kajastatakse oiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande;

3. kóik omakapitalunstrumendid tuleb pärast arvelevótmist kajastada oiglases väärtuses.
Omakapitaliinstrumendtd, mida hoitakse kauplemiseesmargil, kajastatakse oiglases väärtuses muutustega läbi
kasumiaruande. Kdikide muude omakapitali instrumentide puhul vôih arvelevötmise hetkel teha
mittetuhistatava valiku kajastada realisecrimata ja realiseeritud kasumid ja kahjumid oiglase väärtuse
inuut-ustest kasumiaruande asemel läbi muu koondkasumiaruande. Oiglase väärti.ise muutusi ci hakata
umberkiassifitseerima läbi kasumiaruande. Selle valiku vOib teha instrumendipohiselt. Dividendid kajastatakse
läbi kasumiaruande, tingimusel, et nad kujutavad endast investeeringult saadavat tulu.

Kontsern hindab tolgenduse muudatuste moju, ajastust ja selle rakendamist kontsemis.

Standardid, nende muudatused ja tôlgendused, mis on välja antud, kuid ci rakendunud kãesolevale
aruandeperioodile ja mis ei oma môju Kontserni finantsaruandele

• LAS 24 “Seotud osapooli käsitleva teabe avalikustamine” muudatus, välja antud novembris 2009 (rakcndub 1.
jaanuaril 2011 voi hiljem algavatele aruandepenoodidele; ci ole veel vastu vdetud Euroopa liidu pooh);

• lAS 27 “Konsohdeeritud ja konsolideerimata finantsaruanded”, muudetud jaanuaris 2008, (rakendub 1. juulil
2009 vói hiljem algavatele aruandeperioodidele);

• LAS 32 “Märkimisoiguste emissioonide klassifitseerimine” (rakendub 1. veebruaril 2010 vöi hiljem algavatele
aruandeperioodidele);

“Riskimaandamisnóuetele vastavad instrumendid” — LAS 39 muudatus, (rakendub tagasiulatuva mdjuga 1.
juulil 2009 voi hiljem algavatele aruandeperioodidele);

IFRS I “Rahvusvahehse Finantsaruandluse Standardite esmarakendamine”, muudetud detsembris 2008,
(rakendub parast 1. juuli 2009 vôi hiljem algavatele aruandeperioodidelc, muudetud IFRS 1 rakendub
I uroopa hidu poolt vastuvOetuna pärast 31. detsembrit 2009 algavatele aruandeaastatele);

“Täiendavad erandid esmarakendajatele” — IFRS I muudatused, (rakendub 1. jaanuaril 2010 vOi hiljem
algavatele aruandeperioodidele; ci ole veel vastu vdetud Euroopa Liidu pooh);

“Rahas arveldatavad kontserni aktsiapöhised tehingud” — IFRS 2 muudatused, (rakendub 1. jaanuaril 2010
voi hiljem algavatele aruandeperioodidele; ci ole veel vastu vôetud Euroopa Liidu poolt);

IFRS 3 “Anühendused”, muudetud jaanuaris 2008 (rakendub äritihendustele omandamiskuuphevaga esimesel
aruandeaastal, mis algab 1. juuhl 2009 vOi hiljem);

• IFRS 5 “Muugiks hoitavad pôhivarad ja lopetatud tegevusvaldkonnad” muudatus (ja kaasnevad muudatused
IFRS 1 s), (rakendub 1. juulil 2009 vdi hiljem algavatele aruandeperioodidele);



• “Varjatud tuletisinstrumendid” — IFRIC 9 ja lAS 39 muudatused , välja antud märtsis 2009. (kehtib 30. juunil
2009 vOi hiljem loppevatele aruandeperioodidele; EL poolt vastu vOetuna rakenduvad IFRIC 19 ja lAS 39
rnuudatused parast 31. detsembrit 2009 algavatele aruandeperioodidelc, varasem rakendamine lubatud).

• IFRIC 12 “Teenuse kontsessioonikokkulepped” (rakendus 30. märtsil 2009 vOi hiljem algavatele aruande
perioodidele);

• “xhrnmaalse rahastamisnöude ettemaksed” — IFRIC 14 muudatus, (rakendub 1. jaanuaril 2011 vôi hiljem
algavatele aruandeperioodidele; ei ole veel vastu vóetud Euroopa liidu poolt);

• IFRIC 15 “Kinnisvara ehituslepingud” (rakendub 1. jaanuaril 2009 vol hiljem algavatele aruandeperioodidele;
EL poolt vastuvOetuna rakendub IFRIC 15 parast 31. detsembrit 2009 algavatele aruandeperioodidele,
varasem rakendamine lubatud);

• IFRIC 16 “Välismaisc üksuse netoinvesteeringu risktmaandamine” (rakendub 1. oktoobril 2008 vOi hiljcm
algavatele aruandeperioodidele; Euroopa Liidu poolt vastuvOetuna rakendub IFRIC 16 pärast 30. juunit 2009
algavatele aruandeperioodidele, varasem rakendamine lubatud);

• IFRIC 17 “Mitterahahste varade üleandmine omanikele”(rakendub 1. juulil 2009 vOi hiljem algavatele
aruandepersoodidele; Euroopa Ludu poolt vastuvOetuna rakendub IFRIC 17 parast 31. oktoobrit 2009
algavatele aruandeperioodidele, varasem rakendamine lubatud);

• IFRIC 18 “Klientide pooh üleantavad varad”(rakendub edasiulatuvalt klientide pooh varade tileandmisele, mis
toimuvad 1. ;uulil 2009 vOi hiljem, varasem rakendamine lubatud; Euroopa Liidu pooh vastuvOetuna
rakendub IFRIC 18 parast 31. oktoobrit 2009 algavatele aruandeaastatele, varasem rakendamine lubatud);

• IFRIC 19 “Finantskohustuste lunastamine omakapitaliinstrumentidega” (rakendub 1. juulil 2010 voi hiljem
algavatele aruandeperioodidele; ci ole veel vastu vOetud Euroopa liidu poolt;

• “Piiratud vabastus esmarakendajatele IFRS 7 vOrdlusandmete avalikustamisel” — IFRS 1 muudatus (rakendub
1. juulil 2010 vOi hiljem algavatele aruandeperioodidele; ci ole veel vastu vOetud Euroopa ]iidu poolt);

Vörreldavus

Finanrsaruanded on koostamd lähtudes jarjepidevusc ja vOrreldavuse printsiibist, metoodika muutuste sisu ja nende
mOju on selgitatud vastavates lisades. Kui finantsaruannete kirjete esitust vOi klassifitseerimise meetodit on muudetud,
siis on korrigeeritud ka eelmiste perioodide vOrreldavad näitajad.

Arvestus- ja esitusvaluuta

Kontserni ettevOtetes peetakse arvestust valuutas, ntiuleks on ettevOtte aritegevuse pohiiise majanduskeskkonna valuuta
(arvestusvaluuta). AS Viisnurk arvestusvaluuta on Eesti kroon. Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on
esitatud tuhandetes Eesti kroonides (EEK ja tuhandetes eurodes (EUR) kooskOlas Tallinna BOrsi nOuetega. 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 Omberhindluse erinevusi.

Välisrnaiste majandusüksuste, kelle arvestusvaluuta ermeb Kontserni esitusvaluutadest, majandustulemuse
flnantsnäitajate konverteerimine esitlusvaluutadesse toirnub jargnevalt:

(a) varad ja kohustused hinnatakse umber Eesti kroonidesse ja euro-desse bilansipäeval kehtinud valuutakursi
alusel, välja arvatud pohivarad, mis on hinnatud Eesti kroonidesse ja euro-desse 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 Omardamiseks, millisel juhul
tulud ja kulud konverteeritakse tehingu toimumise kuupäevadel);

(c) arvestuses tekkinud kursivahed kajastatakse eraldi reana omakapitalis ja koondkasumiaruandes.



Konsolideerimispöhimötted ja tütarettevötete kajastamine

Tütarettevótted on ettevôtted, mile tegevust ja uinanrspohitikat on emaettevóte vóimehne kontrollima, reeglina kaasneb
kontroll üle 50° o osaluse omamisel. Konsohdeeritud aruanded sisaldavad tutaretrevótete finantsaruandeid alates
kontrolli omandamise kuupaevast kuni kontrolh loovutamise kuupaevani.

TOtarettevótte soetanust kajastatakse ostumeetodil. Soerusmaksumuseks loetakse omandamisel üleantava vara, vóetud
kohusruse ja omandaa poolt emiteeritud omakapiraliinsrrumentide óiglast väärtust ning omandamisega otseselt seotud
väljaminekuid.

1Orarettevótted on kajastatud konsolideeritud aruanneres nda-realt konsolideeriruna. Elimineentud on kóik
kontsernisisesed nóuded ja kohustused, kontsemi ertevôtete vaheised tehingud rung nende tulemusena tckkinud
realiseerimara kasumid ja kahjumid, välja arvatud juhul, kui kahjumi pOhjuseks on vara väärtuse langus. Kóik kontserni
kuuluvad ettevótted kasutavad uhesuguseid arvestuspóhimôtteid.

Valisvaluutatehingud

Vähsvaluutatehingud on teisendatud arvestusvaluutasse tehingupaeva kursi alusel. Bilansipaeva selsuga vähsvaluutas
frkseeritud monetaarsed varad ja kohustused on hinnatud bilansipäeval kehtiva Eesti Panga valuutakursiga. Kóik
valuutakurssidc Omberarvestustest tulenevad kasutnid ja kahjumid on kajastatud kasumiaruandes.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena ka;astarakse bilansis rung rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode
jaäkt (v.a. arvelduskrednte) ning kuni kolmekuuhsi tähtajalisi pangadeposiire. Raha ja raha ekvivalendid on kajastatud
korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantsvarad

Finantsvaradc oste ja muuke kajastatakse rehingupaeval. Finantsvarade kajastamine Iôpetatakse, kui ôigused
investeeringutest rulenevatele rahavoogudele on loppenud vói üle antud ja kóik olulised omanclioigusesr tulenevad
riskid ja hiived on üle läinud.

Soltuvalt finantsvarade omandamise eesmargist ja juhtkonna plaanidest jagatakse finantsvarad järgmisresse
kategooriatesse:

oiglases väärtuses muutusega labs kasumiaruande kajastatavad finantsvarad;
nOuded ja laenud;

- lunasrustähtajani hoitavad investeeringud; ning
- müugiootel finantsvarad.

Laenud ja nôuded vôetakse esmalt arvele ôiglases väàrtuses koos tehingukuludega. I dasiselt kajastatakse laenusid ja

nOudeid korngccritud soetusmaksumuses, kasutades sisemise intressimäära meetodit (miinus vôimahkud väärtuse
langusesr tulenevad allahindlused. \Taata ka arvestuspohimote H.

Konrsern ci ole Ingiranud uhtegi finantsvara lunasrustahtajani hoitavaks investeeringuks, oiglases väiirruses muurusega
lähi kasumiaruande ega müugioorel finantsvaraks.

Konrsern hindab igal bilansipaeval, kas on tOendeid selest, et mOne finantsvara vOi finanrsvarade grupi väärrus on
vahenenud.

Nôuded

\Ouded on fikseentud vOi kindlaksmääratavate maksetega tulefisinstrumentideks mitteolevad finantsvarad, mis ci ole
noteeritud aknivsel rurul. NOuded on esmalt arvele vOetud nende oiglases väärruses koos tehingukuludega. Pärast
esmast arvele vOtmist kajastatakse nOuded korrigeeritud soetusmaksumuses, millest on maha arvatud väärtuse langusest
tulenevad allahindluscd.

NOuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tOendeid selle kohta, er kOik nOuete summad ci laeku vastavalt
nOuete esialgsetele lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad vOimalikule nOuete väärtuse langusele, on voigniku
pankrot vol oluhsed finantsraskused ning maksetahtaegadest mittekinnipidaminc. Individuaalselt oluliste nOuere
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väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, hihrudes eeldatavasti tulevikus laekuvate
summade nuudisväärmsest. Selliste nóuete puhul, mis ci ole individuaalselt olulised ja mule suhtes ei ole otseselt tcada,
ci nende vaartus oleks langenud, hinnatakse väärruse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust
laekumata jaänud nOuete osas. EbatOenäoliselt laekuvate nôuete allahindlussumma on vahe nende nóuete bilansilise
väärtuse ja tulevaste rahavoogude nüddtsväärtuse vahel, kasutades sisemise intressimaara meetodit. Nóuete bilansthst
väärtust vähendatakse ebatoenaoliselt laekuvate nóuete allahundlussumma vórra ning kahjum allahindlusest kajastatakse
kasumiaruandes muudes ärikuludes. Kui nOue loetakse lootusetuks, kantakse nóue ja tema allahindlus bilansist välja.
Varem alla hinnatud ebatOenäohste nöuete laekumist kajastatakse ebatOenäohselt laekuvate nöuete kulu vähendamisena.

Varud

Varud on hinnatud raamatupidam.tsbilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus voi neto
realiscerimisväärtus. Varud vóetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, otsestest ja
kaudsetest toormiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on ajalikud varude vumiseks nende olemasolevasse asukohta
ja seisundisse.

Varude osrukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, mmd mirretagasratavaid makse
ja varude soetamisega otseselt seotud rranspordikulurusi, millest on maha arvarud hinnaalandid ja dotatsioomd. Varude
tootmiskulutused sisaldavad nu otseseid toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjahde mng pakkemarerjahde
maksumus, lópetamara toodangu ladustamisega seotud valtimatud kulutused, toohste palgad) km ka roormisega otseselt
seotud pusl ja muutuvaid üldkulutusi, mis jagatakse toodete soetusmaksumusele normaalsest tootmismahust lähtudes.

Varude arvestamisel kasutatakse Kontsernis kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Neto realiseenmisväärtus on toodete hinnanguline müugilnnd tavapärase aritcgevuse käigus, millest on maha arvatud
htnnangulised kulutused, mis on vajalikud toote muugivalmidusse viimiseks ja müügl sooritamiseks. Allahindluse
summa kajastatakse kasumiaruande kirjel M/thdud toot/tie /eu/ud.

Kinnisvara arenduse eesmargil tehrud kulutused kajastatakse bilansireal Varud sóltuvalt valmidusastmest kas lopetamata
toodanguna vói valmistoodanguna. Kui kinnisvara arendust fmantseeritakse laenuga, lisatakse arenduse ajal tekkinud
lacnukulud kinnisvara maksumusele. Vairninud kinnisvaraobjekri müüakse kas ositi (eramute, kortente, btiroopindade
vms kaupa) voi rervikuna. Muugitulu kajastatakse km tulu kaupade mtiuglst. Kinnisvara muugil sólmitakse vöörandaja
ja omandaja vahel norariaalselt tóesrarud kokkulepe kinnisomandi üleandmiseks ning tehakse sellekohane kanne
kinnisrusraamatusse.

Kinnisvarainvesteeririgud

Kinnisvarainvesteermgud on kinnisvaraobjektid (maa, hoone), mida Kontsern hoiab omanikuna vôi kapiralirendi
tingimustel, renditulu teenimise vöj turuväärtuse kasvu eesmargil ja mida ci kasutata enda majandustegevuses.

Kinnisvarainvesreeringud kajastatakse algselt soetusmaksumuses, mis sisaldab tehingukulusid. Edasiselt kajastatakse
kinnisvarainvesteennguid soetusmaksumuses, mida on vähendatud akumulecritud kulumi ja varade väärtuse
vähenemisest tuleneva kahjumi vôrra. Kinnisvarainvesteermguid amortiseeritakse lähtudes nende kasulikust elueast
kasutades lineaarset arvestusmeerodit. Aastased amortisatsiooninormid on 2,5 15° o. Arvesruspóhimótted on samad,
mis matenaalsel póhivaral (Vt. arvestuspohimote K).

.‘onortisatsioonl arvestamist alustatakse hetkest, mu vara on kasutatav vastavalt juhikonna poolt plaanitud eesmärgil
fling lôpetatakse kin lóppväärms ületab bilansilist jääkmaksumust vói vara lopliku eemaldaniiseni kasutusest. Igal
bilansipaeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioommhirade, amortisatsioommeetodi ning lOppvnirtuse póhjendatust.

Rekonstnieenmise ja parendamise kulud lisatakse esialgsele soetusmaksumusele, kui on tóenäohne, et sellest tekib
tulevikus Konrsemnile majanduslik kasu mug kulud on usaldusväärselt möódetavad. Muud hooldus- ja remondikulud
kajastataksc kasumiaruandes kuluna nende toimumise persoodil.

Materiaalne pôhivara

Póhivarana kajasratakse kontsemni oma majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku elueaga üle ühe aasta.
Matenaalne pohivara vóetakse algseh arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (sisaldab tolhmaksu ja mmd
rmrretagastatavaid makse) ja otseselt soetamisega seotud kulumsest. mis on vajalikud vara viimiseks tötiseisundisse ja

4 asukohia. Pikema perioodi jooksul valmistatava póhivara soetamiseks vöetud finanrskohustustega seotud kulutused
kapitaliseeritakse pôhivara koosseisu. Omatarbeks valmistarnd pôhivara soetusmaksumusr kajastatakse kasurades samu
pöhiinórreid, mis osretud varade puhul.



POhivara rekonsrrueertmise ja parendamise kulud hsatakse esialgsele pohivara soetusmaksumusele vói kajastatakse
eraldi varaobjektina, kui on tóenäoline, et sellest tekib rulevikus Kontsernile maandus1ik kasu ning kulud on
usaldusväärselt móódetavad. Muud hooldus- ja remondikulud kajastatakse kasumiaruandes kuluna nende tolmumise
perioodil.

Matcriaalset pohivara kajastatakse soetusmaksumuses, mida on vähendatud akumuleeritud kulumi ja varade väärtuse
vähenemisest tuleneva kahjumi vórra (Vt. arvestuspohimöte M). Erinevus pohivara soetusmaksumuse ja loppVaartuse
Vahel amornseeritakse pohivara kasuliku eluea jooksul. Kui materiaalne pöhivara koosneb olulistest komponentidest,
inillel on enneV kasuhk eluiga, kajasratakse need komponendid eraldiseisVate varaobjektidena selliste
arnortisaisiooninormidega, mis vastavad nende kasuhkule elueale.

Pôhivara amortiseeritakse láhtudes nende kasulikust elueast, kasutades lineaarset arvestusmeetodir. Uksikutele
póhivaradele rakendatud aastased amortisatsiooninormid pohivara gruppide lóikes on alljargnevad (%):
• hooned ia rajatised 2,5 — 15
• masmad ja seadmed 10 — 25
• transpordivahendid
• muu inventar, sisseseade
• maad Cl amortiseerita

:\rnortlsatslooni arvestamist alustatakse herkest, mu vara on kasutatav Vastavalt juhikonna poolt plaanitud eesmargil
ning Ioperatakse km loppväartus ületab bilansthst jääkmaksumust, vara lophku eemaldamiseni kasurusest vói
umberklassifitseerimisel “mütiglootel póhivaraks”. Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonamaarade,
amortisatsioonimeetodi ning lóppvaartuse póhjendatust.

juhul kin pohivara kaetav väärtus (s.o korgem kahest Jargnevast näitaast: vara oiglane vaartus (munus muugikulutused
ja vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jäakmaksumusest, on materiaalse pohiVara objektid alla hinnatud
nende kaetavale väärtusele (vaata ka arvestuspóhimOtet osas M.

Materiaalse pôhivara kajastamine lôpetatakse vara Voorandamise korral vöi olukorras, kus vara kasutamisest Vol

mtiugist ci eeldata enam majanduslikku kasu. Kasum Vol kahjum, mis on tekkinud materiaalse póhivara kajastamise
Iópetamisest, kajastatakse kasumiaruandes muude äritulude vol muude ärikulude real.
Materiaalse póhivara objektid, mis väga tOenäoliselt mdüakse lähema 12 kuu jooksul, klassifltseentakse umber
muugiootel pOhivaraks.

Immateriaalne pohivara

Irnrnatenaalne pohiVara Voetakse arvele soetusmaksumuses ning kajastatakse edasiselt soetusmaksumuscs, mida on
vähendatud akumuleerunud kulumi ja Varade vääruse Vahenemisest tuleneva kahjumi vOrra (Vt arvestuspOhimOte M).

Immateriaalset pOhivara amortiseeritakse lähtudes kasulikust elueast (2,5-5 aastat) kasutades hneaarset
arVestusmeetodit. Kontsern ci oma määramata kasuliku elueaga immaterlaalser pOhiVara.

Vara vaartuse langus
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mortiseentavate varade ning piiramatu kasuruseaga varade (maa) puhul hinnatakse vara väiirruse vOimalikule langusele
vutavate asjaolude esinemist. Sefliste asjaolude esinemise korral hinnatakse vara kaetavat väätust ning vOrreldakse seda
bilansilise maksumusega. Vaãrtuse langusest tekkinud kahjum kajastatakse summas, mOle Vorra vara bilansihne
maksumus uletab kaetava Vaartuse. Vara kaetaV Vaartus on vordne kOrgemaga vara Oiglasest Vaartusest (miinus
mutigikulurused) voi kasutusväärtusest. Vara Väärtuse languse hindamise eesmargil hinnatakse kaetaVat väärtust kas
üksiku varaobjekti vOi Vaikseima voimaliku Varade grupi kohta, mile jaoks on voimalik rahaVoogusid eristada (raha
genereeriv uksiis). Kord allahinnatud mittemonetaarsete Varade korral v.a. firmaVäärtus) hinnatakse igal bilansipaeval, kas
on tOenäohne, et vara kaetav väärtus on vahepeal tOusnud. Varasem kahjum ttihistatakse ainult piirini, et bilansiline
vaärtus ci tiletaks sellist vara bilansthst jaäkmaksumust, nus oleks kujunenud, arvestades vahepealsetel aastatel
normaalset arnortisatsioonl.

Kasurus- ja kapitalirent

Kapnahrendina käsitletakse rendilepingut, mule puhul kOik olulised vara omandiga seotud riskid ja hüved kanduvad üle
rentiukule. KOiki mind renditehinguid on käsitletud kasutusrendina.

Kapitalirendiga seotud vara ja kohustused kajastatakse esmalt vara Oiglase väärtuse summas vOi rendimaksete
miimmumsumma ndüdisväärtuses, juhul kin see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks ja kohustuse
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jaakmaksumuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile no, et intrcssimäär oleks igal ajahetkel
rendiperioodi ;ooksul kohustuse lääkmaksumuse suhtes sama.

Kasutusrendi rnaksed kaiastatakse rendipenoodi jooksul lineaarselt kuluna ja tuluna. Kasurusrendilepingutega
väljarendirud kinnisvara on kajastatud ldnmsvarainvesteeringuna.

Finantskohustused

Fmantskohustused (vólad tamijatele, vóetud laenud, vntvólad ning muud lühi ja pikaajahsed vólakohustused) vóetakse
algselt arvele nende oiglases vaartuses ja kajastataksc hiljem korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades sisemise
intressiináära meerodir. Nende finantskohusruste, mida ci kajastata oiglases väärtuses muutusrega läbi kasurniaruande,
esmasel kajastamisel lahuratakse oiglasest väärrusest kohustuse soetamisega otseselt kaasnevad tehmgukulud.

Laenukulud, mis on otseselt seotud pôhivaraobjekti soetamise voi ehitamisega, kapitaliseeritakse pohivara
soetusrnaksumuse osana. Ulejäänud laenukulud kajastatakse perioodi kuludena.

Lühiaja]iste fmantskohusruste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul vördne nende nominaalvaartusega, mistöttu
lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajahste finantskohustuste
korrigeentud soetusmaksumuse arvestamiseks vóetakse nad algselt arvele saadud tasu oiglases väärtuses (millest on
maha arvat-ud rehingukulutused), arvestades jargnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise
intressimäära meerodir.

Fmantskohustus lugitarakse luhiajaliseks, km sefle tasumise rahtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupaevast;
vol kontserml pole tingimustera Oigust kohustise tasumist edasi ldkata rohkem km 12 kuud pärast bilansikuupaeva.
Laenukohustusi, mule tagasumakse rähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipaevast, kuid mis refinantseenrakse pikaajahseks
parast bilansipaeva, kind enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse luhiajahstena
laenukohustiisu, mida laenuandjal oh Olgus bilansipaeval tagasi kutsuda laenulepingus sátestatud tingimusre nkkumise
tOttu.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Eraldised kajasrataksc bilansis juhul km Konrsernil on nunevikusündmustesr tulenev junidiline vOi faktiline eksisteenv
kohustus, on iOenaoline, et selle kohustuse täitmine nOuab ressurssidesr loobuinist ja kohustuse suurust on vOimahk
usaldusvaärselt hmnata.

Eraldisre kajastamisel on lähtutud juhtkonna (vOi sOltumatute ekspertide) hinnangust eraldise täitmiseks tOenäoliselt
vajamineva summa fling eraldise realiseerumise aja kohta. Eraldise mOOtmisel arvestatakse riske ja ebakindlaid
asjaolusid, diskorutccritakse eraldised, mule puhul raha ajaväärtusc mOju on oluline. Eraldise suurenemine aja mOOdudes
kajastatakse intressikuluna.

Muud kohustused, mile realiseenimine on vähetOenäoline vOi millega kaasnevate kulutuste suurust ci ole vOimalik
piisava usaldusvaarsuscga hinnata, kuid mis teatud ringimustel vOivad tulevikus muutuda kohustusteks, on avalikustatud
aruande hsades ringimuslike kohustustena.

TOOvôimetushOvitis te eraldis

Seadusest tulenevalt huvitab tOtiandja rOOrajatele r000nnetuse rulemusena tekkinud püsivad kahjud, mis on tekkinud
roorajale kontsernis tootarmse perioodil. TOOtajale makstava hüvirise suurus sOlrub vigasruse astmest, vigasruse celsest
palgatasemest ja pensuonlasrmesr. Hüvitise suurus ci sóltu rOOtaja tOOstaatist. Hüvirise maksmise kohusrus tekkib
kontscrnule momendist, md tOOraja tOOvOime kaotuse aste määrarakse.

loovOimerushuviriste eraldist kajastarakse bilansis diskonreeritud nüüdisväärtuses. Kohustuse bindamiseks on
juhrkond kasutanud celdusi demograafilisre muurujarele (nagu nthteks suremus) ja finanrsilisre muumjatele (nagu
näireks diskontonular ja rulevukus saadavad tulud).

Kohustuse diskontomaar on määratud ruruintressi alusel, mis vahtseb bilansipäeval korgekvahteedihste ettevOtete
vOlakirlade suhtes, mis on sarnases valuutas ja sarnase rahtajaga nagu tOOsuhte lOppemuse järgsete huvitistega seotud
kohustused.



Kohustused toovotjate ees

Kohustused röovorjate ees sisaldavad roolepmgutest tulenevat kohustust ja kohustust tulemustasu osas, mida
arvestatakse vastavalt Kontserni fmantstulemustele mug töörajale seatud eesrnärkide täitumjsele. Tulemusrasud
kajastatakse perioodikuludes ning kohustusena, kui tulemustasu vàljamaksmine toimub jargrruses finantsaastas.

Vastavalt sOlmitud lepingutele ja seadusandlusele sisaldavad vôlad töövótjatele ka puhkustasu kohustusi bilansipaeva
seisuga. Kohustused sisaldavad ka tOötasudelt arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu.

Maksustamine

Ettevôtte tulumaks

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis kasumit kasurm tekkimise momendil, vaid selle jaotamlse
hetkel. dates 01. jaanuarist 2008 maksustatakse dividende tulumaksumaaraga 21[’9 (kuni 31.12.200Th 22[’8)
netodividendina väljamakstud summast, mida on vóimalik korrigeerida enne 1.1.2000 makstud tulumaksu
koefitsendiga. Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse kasumiaruandes tulumaksu kuluna dividendide
väljakuulutamise hetkel, olenemata sellest, millal dividendid välja makstakse.

Tulenevalt rnaksustamise kontseptsioom enpärast Eestis ei oma mOiste varade ja kohustuste maksubaas majandusltkku
sisu fling edasilükkunud tulumaksukohustust ega vara ci saa tekkida.

Vastavalt asukoharugi tulumaksuseadusele maksustatakse Lätis, Leedus ja Ukrainas ettevótte kasumit, mida on
korngcentud seaduses ettenähtud pusivate ja ajutiste erinevustega. Tulenevalt maksuseadusest tekivad ajutised
erinevused maksuarvcstuse ja fmantsraamatupidamise varade ja kohustuste väiirtuste vahel, mistóttu vOib tekkida
edasilükkunud rulumaksukohustus vôi vara. Seisuga 31.12.2009 ja 31.12.2008 el ole tekkinud tütarettevOtetes
edasrlukkunud tulumaksukohustust. juhtkonna hinnangul on tekkinud tulumaksuvara realisecrumine ebatóenkohne,
mistOttu vastavat vara ei kajastata Iinanrsseisundi aruandes.

1.an ja Leedu rulumaksuregulatsioonide kohaselt tekib vastava riigi anuhingust maksumaksjal kohustus tasuda
tulumaksu aruandeaastal teenitud maksustatavalt kasumilt. Lätis kehtis 2009 ja 2008 aastal 15° 0-nC tulumaks, Leedus
2009 aastal 20° 0-ne ja 2008 aastal 15° 0-ne tulumaks. Lkrainas oh ettevôtte tulumaks 2009 ja 2008 aastal 25° o.

Muügitulu

Muugitulu kajastatakse tavapärasc äntegevuse käigus saadud voi saadaoleva tasu Oiglases väärtuses, mis ci sisalda
käibemaksu, hinnavähendusi ja soodustusi.

Muugitulu kaupade ja toodete muugist arvestatakse kasumiaruandes siis, kui olulised omandiga seotud riskid ja hüved
on lainud üle ostjale, tehinguga seotud tulu ning kulusid saab usaldusvaärselt mOôta ning tehingust saadava tasu
laekumine on tóenäoline.

• Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Aritegevuse rahavoogude leidmiseks on korrigeeritud
aruandepenoodi kasumit, ehmineerides mitterahaliste tehingute möju, aritegevusega seotud varade ja kohustuste
saldode muurused ning investeerunis- vol finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud.

Aruandlus segmentide lôikes

Arisegmendid on määratletud mug informatsioon arisegmentide kohta on avaldatud nii, nagu aruandlust koostataksc
juhtimisotsuste tegemiseks ja tulemuste analdüsimiseks. Segmendiaruandlus on kooskOlas Kontserni jooksvate otsuste
langetajale esitatava sisemise aruandlusega. Jooksvate otsuste langetaja, kes on vastutav vahendite eraldamise ja
tegevusvaldkondade rulemushkkuse hindarmse cest, on määratlemd km emaettevOtja AS Viisnurk juhatus.

Segmentide tulemus, varad ja kohustused hOlniavad kirjeid, mis on vastava segmendiga otseselt seorud vOi on jagatavad

-

segmenridele inOistlikul alusel.



Kohustuslik reservkapital

Kohustuslik reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis
kantakse reservkapitali seaduse voi pohikirja alusel. Reservkapitali suurus nähakse ette pOhikirjas ja see ci vôi olla
väiksem kid 1/10 aktsiakapitalist. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist. Kui
reservkapital saavutab pOhikirjas ettenàhtud suuruse, lOpetatakse reservkapitali suurendamine puhaskasumi arvelt.

Rescrvkapitali vOib Uldkoosoleku otsusel kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsiakapitali suurendamiscks.
Reservkapitalist ci vói teha viiljamakseid aktsionäridele.

Puhaskasum aktsia kohta

Tava puhaskasum aktsia kohta leitakse jagades aruandeaasta emaettevôtte omanike osa puhaskasumist perioodi
kaalut-ud keskmise emiteeritud aktsiate arv-uga. Lahustatud puhaskasum aktsia kohta leitakse jagades aruandeaasta
emaettevótte omanike osa perioodikasuniist perioodi kaalutud keskmise aktsiate arvuga vdttes arvesse ka lahustava
mdjuga potentsiaalseid aktsiaid.

Bilansipãevajargsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mójutavad asjaolud, mis ilmnesid
bilansi kuupaeva ja aruande koostamise kuupaeva 6. april 2010 vahemikul, kuid on scotud aruandeperioodil vOi
varasematci perioodidel totmunud tehingutega. Mine korrigeeriva iseloomuga sdndmused ning sündmused, mis
omavad olulist môju järgmise finantsaasta fulemusele, avalikustatakse raamatupidamise aastaaruande lisades.

Sihtfinantseerimine

Sthtfinantseerimine kajastatakse oiglases väärtuses siis, kui eksisteerib piisav kindlus, et konisern vastab
sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Kulude sihtfinantseerimine kajastatakse
kasumiaruandes nendes perioodides, intl iciavad aset kulud, mile kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mOeldud.

o, ç.
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Finantsriskide juhtimine

Kontserni finantsinstrumentideks on raha pohitegevuse rahastamiseks mug póhitegevusest tekkivad nOuded
deebitoridele ja kohustused kreeditoridele ning laenud. Risk on juhtkonna poolt defmeeritud kui vôimalik kôrvalekalle
oodatavasr tulemusest. Xontserni riskijuhtimise aluseks on Tallinna Börsi, Finantsinspektsiooni ja teiste regulatiivsete
organite poolt seatud nóuded, hea tava jalgimine ning kontserni sisemised regulatsioonid. KOik kontserni fmantsvarad
on jaotunud kategoorias ,,laenud ja nóuded”, kôik finantskohustused kategooriasse ,,muud finantskohusrused”
kajastaruna korrigeeritud soerusmaksumuses.

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008
tithEEK iuhLJ..K iuh? IuhC

Finantsvarad
Raha 6091 6913 389 442
h kasa 121 188 8 12

pink 5 970 6 723 381 43(1
NOuded (lisa 5) 15 819 14266 1011 911

sh nouded ostate istu 15 102 13 867 965 886
muud IUhia0tlisud nôuded 717 399 46 25

Finantsvarad kokku 21910 21 179 1 400 1 353

Finantskohustused
VOlakohustused (lisa 10) 35 132 45 442 2245 2904
Völad (lisa 12) 12941 29305 828 1 873

sh \OIad tarnijatclc 11 336 26 488 725 1 693
rnuud IOh,aa(isd v(ad 1 605 2 817 103 I a

Finantskohustused kokku 48 073 74 747 3073 4 777

Intressirisk

Kontserm rahavoo intressirisk on peamiselt seotud pikaajahste volakohustustega, mis kannavad ujuvat intressimaara.

Kontsernil on inrressimäärade muutustest tulenev rahavoorisk, kuna enamus laenudest on muutuva intresslmaaraga
tuudhkkusc analüüs intressimäiirade kôikumise kohta on esitatud ailpool. Juhtkonna hinnangul ci ole intressimäärade
muutustest tulenev rahavoo risk olulise mOjuga, mistöttu ci kasutata fmantsinstrumente uskide maandamiseks.

\S Viisnurk intressimäärade risk on sOltuvuses peamiselt euribori (Euro Interbank Offered Rate) ótma1ikust
muutusest, kuna enamus kontserni laenude intressimääradest on euriboriga seotud. Seisuga 3 1.12.09 oh 6 kuu curibor
0,994 ning 31.12.08 seisuga 2,971. Euribor’i muutumisel ithe protsendipunkti vórra muutuks olemasolevate laenude
kogu intressikulu 450 tuhat krooni/29 tuhat eurot, 2008 aastal 573 tuhat krooni/36 tuhat eurot.

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

\endc laenude jäiikväärtused seisuga 31.12.09 olid kokku 29 784 tuhat krooni/1 903 tuhat eurot ja seisuga 31.12.08
• 36 414 tuhat kroom/2 32 what eurot.

D Konrserni raha a raha ekvivalendid on hoiustatud fikseeritud intressimaaraga.

( * likseentud intressiga on kapitahrcndi lepingud scisuga 31.12.09 summas 3 980 tuhat krooni/254 tuhat eurot (31.12.08
1 266 what kroom/81 ruhat eurot).

Krediidirisk

AS Vusnurk krethidinsk sisaldab vóimalikku kahju, mis tekib äripartnerite suurrnatusest täita oma lepingulisi kohustusi.

Kontserni krediidinsk tuleneb rahast ja raha ekvivalentidest, deposiitidest pankades ja finantsasutustcs ja riskile avarud
nouctcst.

Raha ja pangakontod

Kontsern aktseptcerib pikaajaliste koostoopartneritena Bald riikides üksnes krediidireitinguga “A” hinnatud pankasid ja
finantsecrimisasutusi. Ida-Euroopa regioonis tegutsevatcst pankadest aktseptcerirakse ka krediidireitiuguta pankasid.
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Kontscrn on enamuse käibevahendite juhtimiseks ja tegevuse finantseerimiseks valinud “.“ reltinguga hinnatud
pangad.

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008
tub EEK lu/i 1:1K tub C lu/i

‘‘i” kridndrii0ng 3 440 6 169 220 394
“B” kridiidireiring 692 44
1]mi riillnguta 1 838 556 117 36
Kokku 5 970 6 725 381 430

Krediidireiting parmeb Moody’s Investor Service koduichelt.

Nöuded

Vastavalt Kontserni kredudipohiukale ci nóuta hulgimuugi klientideh nóuete laekumise kindlustainiseks tagatisi, vaid
keskendutaksc pidevale saadetistc, lackumata nOuetc saldo ja maksetahtaegadesr kinnipidamise jalgimisele.
Riskantscmatel rurgudel rakendataksc tbiehkku vOl osalist ettcmaksu, krediidihmiite ning lühemaid maksetahtaegu.

Niutik jaekhcntidelc toirnub reeglina kas sularahas, ettemaksuga voi pankade maksekaartidega, seega ci kaasne muugiga
jacklientidele kredndinski, viilja arvatud risk, mis tuleneb pankadest ja finanrseerimisasutustest, keda kontsern on
aktsepteerinud lepingupartnerrna.

Bilansipacva seisuga ci olnud kontsernil teada olulisi suurcmaid nske seoses ostjatelt lackumata arvetega, và1a arvatud
summas 476 tuhat krooni/30 tuhat eurot (2008: 547 tuhat krooni/35 tuhat eurot), mile ulatuses on arveid
ebatóenäoliselt lackuvaks hinnatud, Vt. lisad 5 ja 21. Kontsern jalgib oma olemasolevate ning potentsiaalsete partnerite
fmantsseisu mug nende vOimet endale vöetud kohustusi täita.

Suurkliendid ja nende osakaal

Suurkliendina on defineeritud kliente kellele müOk moodustab file 5° o Kontserni müugirulust.

Nöuete saldo suurklientidele vanuse jargi:
31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008
tub EEK tub 11K tub ( lu/i

\gurnata 8 941 4909 572 314
i’lc tahtaa:
kwn 90 pae a 897 997 57 63

‘Ic 9)) pAc a (1 9 0 1

KOKKU 9838 5915 629 378

vaata ka lisa 5.

Likviidsusrisk

l.ikviidsusrisk on vóimalik kahjum, mis tuleneb puratud vôi ebapiisavatc rahaliste vahendite olemasolust, mis on
vajahkud Kontserni tegevusest tulenevate kohustusre tbitmiseks. Juhatus jälgib pidevalt rahaprognoose kasutades
Kontserni rahaliste vahendire olemasolu ja piisavusr vOetud kohustuste täirmiseks ring Kontserm strareegihste
cesmarkide finantsecrimiseks. Kontsemil on avanid faktooringuhmiit kogusummas ‘ 000 tuhat krooni/44’ tuhat eurot
(2008: 000 tuhat kroom/447 tuhat eurot likviidsusriski maandamiseks.

tt. - ,.—.
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l’inantskohustuste analüüs maksetahraegade lóikes seisuga 31.12.2009:

Pangalaenud a arvclduskrcdiit (lisa
10
Kapitahrindi lii iliustused (lisa 10
\ olad tarni)a ulu (lisa 12)
Muud olad (lisa 12)
Kokku

Saldo
31.12.2009

651 1149
25 41

[juval intressimaaral baseeruvate laenude rahavoogude defineerimiseks on kasutarud bilansipaeva
intressimaara.

Valuutarisk

seisuga kehtinud

Valuutansk on kontserni risk saada olulist kah)umlt valuutakursside kOikumise tóttu. AS Viisnurk valuutarisk eksport
import tehingutest on väike, kuna valdav enamus lepingutest on sölmitud eurodes. Aruandcaastal laekus kontsernile
eesti krooniga otseselt vöi kaudselt sidumata valuutades 19,0 mm krooni/1,2 mm eurot sellest 65° o UAII, 28° o LVL ja
7°o US1) rung kontsern tasus kaupade ja teenuste eest kursiriskiga valuutades summas 13,3 mm krooni/0,8 mln eurot
sellest 68° o U,\i{ rung 26° o LVL. Juhtkond näeb valuutariski seoses tegevusega Ukrainas, kuna tehingud sealsel turul
toimuvad grivnades. Varad ja kohustused, mis asuvad väljaspool Eestit, on avarud kohaliku valuuta kursi muutusele.

Kontsern ci ole valuutanski maandamiseks riskimaandamisuistrumente soetanud.

0.. llP) -‘ . S .(..

)1 i:.l ((0:)):

• /l4,1)

Kl1p 1a° C.Lk./C . -

0 1i.r -

I)iskontucrimata rahavoog
3-12 kuud 1-2 aastai 3-5 aastat

(UI I:LK

Kuni 3 kuud Kiikku
Pangalaunud a ars uldusl.redit
lisa 10) 31 153 1 407 7 234 16 717 7 752 33 110

Kapitahrundi kohustused (lisa 10) 3 979 157 472 608 2 823 4 060
\ olad tarnijatele (lisa 12) 11 336 II 336 — - 11 336
\luud volad (lisa 12) 1 605 1 605 - - 1 605
Kokku 48 037 14 505 7 706 17 325 10 575 50 111

hih (
Saldo Diskontuenmata rahas ong

31.12.2)4)9 Kuni 3 kuud 3 12 kuud 1-2 aastat 1 5 aastat Koiuku
P snsalac nod i irvu ldu.krediir (liii.i
10 1 991) 9)1 462 1 1)68 495 2 115
kapiialirundi kihusiused lisa 1O 255 1)) 31) 39 18)) 259
\ iilad tarnijatulu (lisa 12, 725 725 - - - 725
Mood vdlad (lisa 12) 11)3 103 — — 11)3
Kokku 3 073 928 492 1 107 675 3 202

Finantskohusruste analüüs maksetahtaegade löikes seisuga 31.12.2008

ml, U.K
Saldo Diskonteerinsat,i rahas oog

31.12.2008 Kuni 3 kuud 3-12 kuud 1-2 aastat 3-5 aastat Kokku
Pangalaunud a arsulduskrediit
isa 101 44 176 2 778 16 704 1)) 184 17 984 47 65)1
Kapiialirundi ki,husiusud (lisa 10) 1 266 96 289 385 644) 1 41))
\ lad tamit)ulil (lisa 12) 26 488 26 48%

- 26 48%
Mood volad (lisa 12) 2 817 2817 — - 2 817
Kokku 74 747 74 747 16 993 10 569 18 624 78 365

ml, (
Saldo Diskonteerimata rahavoog

31.12.2008 Kuni 3 kuud 3 12 kuud 1 2 aastat 3-5 aastat Kokku

2 823
81

1 693
18))

4 777

178

1 693
18))

1(168
18

2057 1086 676 1 190

3 045
90

1 693
18(1

5 008



Kontserni valuutapositsioomd ja tundhkkuse analüüs 31 12.2009:

S uminad o toodild LLK
i /nutacL, mi/Iei
dzantthllrurneudid on
,iornn entud

valuutapositsioonid
\naluus esitluso aluutas

N (to V iluutapiiitsioonid

II K
Nc to s aluutapositoiooiud
It R (1 806)
\ aluuta rgenemine 501

tuges nerninc ItIK
suhrcs, °

\Io3u kasunule IIK
\Ioju kasurnile tR

100 0 Kokku mOju
puhaskasumil

12 519
1 33

Kapitali juhtimine

Kontserni peamiseks eesmargiks kapitaliriski juhtiniisel on tagada Kontserni jätkusuutlikkus, et kindlustada tulu
aktsionäridele ja huved teistele huvigruppidele ning säilitada seejuures optimaalne kapitali struktuur vbhendamaks
kapitali hinda. Selleks, et sbilitada vôi parandada kapitali struktuuri on Kontsernil vôimalik reguleerida aktsionhridele
makstavaid dividende, tagastada aktsionäridele sissemakstud aktsiakapital, emiteerida uusi aktsiaid vôi müüa varasid
vähendamaks kohustusi. Juhtkond jalgib kapitah oma ja laenukapitali suhtarvu baasil. See suhtarv arvutatakse, jagades
netovOla kogukapitaliga. Netovoig leitakse lbhtudes vOlakohustustest kokku (sealhulgas lühiajalised ja pikaajalised
vólakohustused nii nagu kajastatud konsolideeritud bilansis) millest on maha arvatud raha ja raha ekvivalcndid.
Kogukapital leitakse konsolideeritud bilansis kajastatud omakapitali kokku ja netovOla summana. Kontsemi strateegia
on hoida oma ja laenukapitali alla 350

0.

LIII Li. LI I. I AI l SLK
tub

Raha 771 230 71 10 882
Noudcd lisa 5 2 529 822 12 10 103
Fnantsvarad kokku 3 300 1 052 83 20 985 -

\ 1)1 ikohustused lisa 10 3 034 2 051 0 0 0
\ olad lisi 12) 15 974 75 50 5 127 20
Finantskohustused 19 008 2 126 50 5 127 20

Neto
valuutapositsioonid (15 708) (1 074) 33 15 858 (20)
\naluus esitlusualuutas
N o, s aluutapooso ,md
IlK (15 7(18) (16804 150 33(1 1 158 (30
Ncto s aluutaposiisionid
I I R (1 ((03) (1 074) 9 21 74 (2)
\ aluuta norgincmrnc 01

tugesnemine EIK Kokku moju
suhtes, o 2° 30° o 15° 0 puhaskasumik
\Io(u kasumile Id K 7 347 5 359
\Ioju kasurnile ILR (1 22 1) 22

Kontserni valuutapositsioonid 31.12.2008:

tub
Ssnnrnadon tooc/ud iLK ilk Lu. it L 1 /111 \OK

i u/uutadi, mi//si

/ nanti,nittwtncnclgd on
nomsnecntud
Rahi 901 259 109 22 692 -

Nouded hsa 5 5 600 700 32 5 231
Finantsvarad kokku 6 501 959 141 27 923 -

Volakohustusc d lisa I (1 (1 2 904 0 (5 1) —

\ oLd lisa 12 34 759 194 124 22 124 73
Finantskohustused 34 759 3 098 124 22 124 73

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

(28 258) (33481) 80 110 1123 (115)

(2 14O 5 7 72 (7)

20o 451

2 505
0 32



31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008
fish hhK nib LLK t1th 6 fish (

\>lak,hustusud )isa lU) 35 132 45442 2245 2 9)L4
Rsh ia raha i1sialundid 6 091 6 913 389 442

29 041 38529 1 856 2 462
K,kku omaLapital lisa 14) 71 508 71 201) 4570 4 548
kokku k ipital 100 549 109 729 6426 7 1)10
\ola ja kapitali suh 29°o SS°o 29°o 35°o

Oiglane vaartus

Sularaha, debitoorsete voignevuste, lühiajaliste laenude ja vólakohustuste oiglascd väärtused ci erinc oluliselt nende
raamatupidamisvakrtusest. Pikaajahste laenude ja völakohusruste oiglane vaärtus ci erine oluliselt ncnde
raarnatupidainisvaiirtusest, kuna nende intrcssiinäärad vastavad turul kehtivatele intressimaaradele. Kontsern on 2009.
aastal umber struktureerinud Ohe laenu, mile uueks ñskimarginaaliks on ca 3,600 (lisa 10). Kui sama riski marginaali
kasutataks leidmaks diskontomàära kôigi muude Iaenude oiglase vkärtuse leidmisel, viiheneks laenude bilansilinc
maksumus kokku 189 tuhat krooni/12 tuhat eurot. Kontserni juhtkond on lähtunud seisukohast, et kuna móju
riskimarginaalile laenu vOtmise kuupäevaga vórreldes on väike, siis seilest tulenevalt ci erine kohustuste Oiglascd
viiartused oluliselt nende bilansilisest väiirtustest.

Raamatupidamishinnangud ja otsused

Rahvusvahcliste fmantsaruandluse standardite nOuetele vastavate fmantsaruannete koostamisel tuicb kasutada
juhtkonnapoolseid raamatupidamislikke binnanguid. Samuti tuleb juhtkonnal teha arvestuspóhimôtete valiku ja
rakendamisega seotud otsuseid.

.luhrkonnapoolseid otsuseid ja hinnanguid on järjepidevalt üle vaadarud ning need pôhinevad ajaloolisel kogemusel mng
muudel asjaoludel, mile hulka kuuluvad ka sellised prognoosid nilevaste perioodide sdndmuste suhtcs, mida pcetakse
olemasolevate nngimuste juures mOisthkeks.

Valdkonnad, mis on seotud olulisemate vOi keerukamate juhtkonnapoolsetc otsuste ja hinnangutega iung mis omavad
oluhst móJu finantsaruannetele, on nôuete ja varude väärtuse hindamine (lisa 6), materiaalse póhivara (lisa 8),
kmnisvarainvesteeringute (lisa 7) eluea ja lóppväiirtuse hindamine ning tööônnetushüviste eraldise hindamine (lisa 13).

NOuete hindamine

\ôuetena ostjate vasru kalastatakse kontserni tavaparase kritegevuse kkigus tekkinud ldhia1alisi nôudeid. \óudeid
ostlale vasru kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus ragasimaksed ning vajadusel
rehtavad allahmndlused). Nóuetc hindarnisel lähtub juhtkond parirnatest teadmistest, arvestades ajaloolist kogemust,
uldist tausnnformatsiooni ja vôimahkke tulevaste perioodide sündmuste eeldusi ja tingimusi. Nóuete allahmdluse
suuruse määramisel lähtutakse vóla pikkusest

Varude hindamine

Vanide hindamisel lahtub juhtkond parirnatest teadmistest, arvestades ajaloolist kogemust, üldist taustinformatstoom ja

vôimalikke tulevaste perioodide sirndmuste eeldusi ja tingimusi. Varude allahindluse suuruse määramisel lähtutakse
valmistoodangu puhul nende muugipotentsiaalist ning vôinialikust neto realiseerimisvaartusest; tooraine- ja
materjalivarude hindanrisel lähtutakse nende kasutuspotentsiaalist valmistoodangu valmistamisel ja tulu teenirrusel.
I opetamata roodangu hindamisci lähtutaksc sdile valmidusastmest, mida saab usaldusvaärselt móöta. Materjal, mile
tapne móótmmnc pole vöimahk, on hinnarud tuginedes ajaloolisele kogemusele.

POhivara väärtuse languse hindamine

Kin cksisteerib indiliatsioone, mis viitnvad vara väärtuse langusele, hindab kontscrn vara kaetavat väärtust (s.o korgem
kahest jargnevast nairajast: vara oiglane vährtus (mimnus mdugikulutused) vol vara kasutusväärms) (vaata ka
arvesruspOhimOtet osas M)

jimhtkond on labi viinud aastatel 2008 ja 2009 pObivarade kaetava väärtuse testi, mile kaigus analütisin ehitusmaterjalide
divmsjoni ja mOOblivabriku pOhivarade kactavat väärtust Qähtudes kasutusvkärtuscst. Testi kaigus hinnati vastavate
majandustiksuste tulevasi rahavooge ja rahavoogude nüüdisvkärtust vOrreldi üksuse jaakvaartusega. Rahavoogude



diskonteenmisel kasutati diskontomaárana 12% (2008: 12%) aastas. Tests tulemusel materiaalset póhivara alla ei
hinnatud.

Kinnisvarainvesteeringute ja materiaalse pöhivara kasulikud eluead ning lOppvaartused

juhtkond on hinnanud kinnisvara, hoonete ja seadmete kasuhku eluea arvestades tootmise mahte ja tingimusi, ajaloolisi
kogernusi antud valdkonnas ning tulevikuperspektnve. Hinnangud loppväärmse osas tuginevad ajaloolisele kogemusele
ja eeldatavatele tuludele rulevikus. Hinnates kasumi tundlikkust amortisatsiooni suhtes, lahtus juhtkond eeldusest, et
muutes amorflsatsioolmaara 25% vórra, muutuks Kontserni kasum 2009 aastal 1 861 tuhat krooni/119 tuhat eurot ja
2i)flS aastal 2 129 what krooni/136 tuhat eurot.

TööOnnetushüvitiste pikaajalise eraldise hindamine

Eraldise summa arvcstamisel lähtutakse mitmetest hinnangutest, millest olulisimad on hinnang hüvitiste saajate
äre1ejaanud eluea kohta ning hinnang chskontomäära kohta. Hüvitiste maksete pcrioodi hindamisel on juhtkond
lähtunud Nesti Statistikaamefi avalikust informatsioonist. Diskontomäär on määratud lähmdes Bald vólakirjade
nrmekirjas olevate korgekvaliteediliste ettevótete vOlakirjade intressimääradest ja diskontomääraks oh 8% aastal 2009 ja
9° o aastal 2008. Diskontomäara muurumisel ühe protsendipunkn vórra muumks kohustuste saldo vastavalt 242 tuhat
krooni/15 ruhat eurot 2009. aastal ja 227 tuhat krooni/15 what eurot 2008. aastal. Vaata ka lisad 2 P ja 13.

Majanduskriisi mOjud

Jatkuva finants.. ja majanduskriisi möju. Jiitkuv globaalne fmants ja majanduskrus, mis sai alguse globaalse
hkvudsuse olulisest langusest 200.a keskel (sageh mainitud kin ,,Credit Cninth”), on muuhulgas kaasa toonud
kapirahturgude váhenenud fmantseerimisvalmjduse, madalama likvudsustaseme kogu pangandus- ja muudes
majandusscktorites rung periooditi ka korgemad pankadevaheised laenuintressimäärad ja väga suure volatiilsuse aktsia
rung valuutarurgudel. Glohaalsetel finantsturgudel vahtsev cbakindlus on pôhjustanud ka pankade ja muude ettevötete
pankrottc rung ülevótmisi USA-s, Laane-Euroopas, Vcnemaal ja mujal. Jätkuva finants- ja majandusknisi môju ulatust
on keeruline hinnata vOl selle vastu ennast täiehkult kaitsta.

Môju likviidsusele: Uldine ja pankadevahelise finantseerimise maht on 2009 aastal oluliselt vähenenud. Seine
olukord vOib mOjutada Kontserni vilmet saada uusi laene ning refinantseerida olemasolevaid laene tingimustel, mis
sarnaneksid varasemalt vóerud Iaenude tmglmustcga.

Möju klientidele/laenusaajatele: Lidme ning finants- ja majanduskeskicond vOivad negatiivselt mOjutada Kontserni
volgnike maksevOimet. Volgnike keemisemad majanduslikud tingimused vOivad omakorda mOjutada Konrsemi
juhtkonna pooh tehtud rahavoogude plaane rung pOhjusrada monetaarsete ja mittemonetaarsete varade väartuse
langust. Olemasoleva info valguses on juhikond varade väärtuse languse hindamiseks koostatud rahavoogude
planeerimisel tehtud eeldused üle vaadanud.

Juhtkonnal ci ole vOimahk usaldusvaarselt maarata, milline on jatkuva krtist tagajarjel Kontserni ärikeskkonna edasise
halvenemise móju Kontserni tuleviku fmantspositsioonile. Juhtkond usub, Ct on vOtnud kasutusele kóik vajahkud
meetmed, et tagada Koniserni jätkusuutlikkus ja areng praegustes tingimustes.

Nöuded ja ettemaksed

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008
nib CEK lid!) I!EK lub C 1k/i C

\iudud osrar vasW 16 106 14662 1 029 937
\llahind]us I utu aartuse Lrnguse kattuks (1 (X)4 (795) (64) (51)
\udd (IstIatu vastu (iwto) (lisa 3) 15 102 13 867 965 886
Nlaksudu ttumaksud 2 253 2845 144 182
lttmlksd recnust cest 738 2457 47 157
Muud hihiajaliscd nCudud (lisa 3) 717 399 46 25

KOKKU 18810 19568 1202 1250

NOuete vaärtuse langusest tulenevad allahindlused ning nende tühistamine on kajastatud kasumiaruande kirjetel Muad
aritu/uda \Iaiud arikulud ‘ t ka lisad 20 ji 21

t
1 C1t ii I

‘!

Kuupäevidate
PrlcFwat hoseEoo r° 1allinn



Muude nOuetc hulgas Cl ole seisuga 31.12.2009 ja 31.12.2008 uletahtaegseid nôuded.
panditud nmg moodustavad osa kommertspandist (lisa 10).

Varud

Nôuded ja ettemaksed on

2009 aastal kanti maha müugiks ostetud kaupu soetusmaksumuses
krooni, 4 what eurot).

Varud on panditud ning moodustavad osa kommerrspandist (lisa 10).

52 what krooni/3 tuhat eurot (2008: 65 what

MM
I ly

cc /c

l’., hd,, ii oil
31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

tith ELK tub I*K tub C 1/ (
lSi:an,.i,.t vilj.i kantud liiowsctud niiudLd (lisa 3) 209 183 13 12
Kahium nouew iartusi langussst (lisa 3. 476 547 30 35
I iinnstii pirioi ididul allahinnatud nOuutu
laukuminu lisa 3) 58 208 4 13

Nöuded ostjatele vanuseline analüüs:
31.12.2009 31.12.2008

tub C lu? (
\cgumaia
.1. ü/siabia,i, ,iAu,l1ak/i,nlids’h

k/bud? h k /9/c /uudul ad ü/eIdhIauiced ,u5uded

utahiaugsud iB)udcd, mis on allahmdamata
(/slbbtae1nebuns 9t91a

- cia/i/acgnc li/c 9OpAii a

lkthtaigsud nouded, mis on allahinnatud
l9l/l/ilacgns A nib 90 99i a
I /iidhlaegnc Ad? 90 p//ui 1

KOKKU

31.12.2009
tub LLK

12901
6 035
6866

2 201
2201

0

I 004
310
694

16 106

31.12.2008
lu/i ELK

11) 129
7 042
3 087

3 738
2952

786

795
0

795

14662

825
386
439

140
140

0

64
20
44

1 029

(47
450
19’

239
189

50

51
0

51

937

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008
tub ELK lu/i 1:LK tub C tub (

Fiorainu a matuqal 9099 13 150 582 840
lpramata tiii>dang - t,iiitmishk 7 992 12 650 511 808
I. ipuamata toodang - kinnisvaraarundus 3 346 3 335 214 213
Vilmotoodang 17 658 32 975 1 129 2 107
()stutud kaubad 3 723 5 943 238 380

I tamaksud varudu ,ust 94 43 6 3

KOKKLJ (lisa 24) 41 912 68 096 2 680 4 351

2009 aastal kanti maha ja hinnati alla materjale soetusmaksumuses 288 tuhat krooni/18 tuhat eurot (2008: 22’ tuhat
kr000i/ 15 tuhat eurot ning moodustati materjahde allahindluse- ja mahakandmise eraldis selsuga 31.12.2009 summas
500 tuhat krooni/32 what eurot (2008: 450 what krooni/29 tuhat eurot).

2009 aastal kanti maha ja hinnati alla valmistoodangut soetusmaksumuses 395 tuhat krooni/25 tuhat eurot (2008: 160
what krooni/10 tuhat eurot) ning moodustafl valmisroodangu allahindluse ja mahakandmise eraldis seisuga 31.12.2009
summas 500 tuhat krooni/32 tuhat eurot (2008: 394 tuhat krooni/25 what eurot).



Varud - kinnisvaraarendus

Ilooned ja niaa (ca 14 000 m2), mis moodustavad osa kinnistust Pärnu linnas Raama 31 ia mule arendamiseks on
sôlmirud arendusleping on kiassifitseeritud varudena kinnisvara arendusena.. Kinnistu arendustegevust alustati 2OO’.
aastal.

luhfiiK luh(
Lopetamata toodang — kinnisvaraarendus
31.12.2007 3 191 204

lOunLwad insticirinud 2()U8 144 9

Lipetamata tood.ang — kinnisvaraarendus
31.12.2008 3 335 213

iaiLnda\ad inestecnngud 2009 11 1

LOpetamata toodang — kinnisvaraarendus
31.12.2009 3 346 214

Kinnisvaraarenduse oiglane vàärtus:
lu/i IJK lub C

31.12.2008 11 500 735

31.12.2009 8 500 543

Pirnus Rääma in 31 asuva kinnism nr 1409605 osa turuväärmse hindamine on läbi viidud sOltumaru kinnisrarafirma
pooh seisuga 31.12.2009 ja 2008. Oiglane väärtus baseerub eeldusel, et kmnistuosa on turul eraldu reahseeritav.
uhtkonna hinnangul on Rääma tn 31 asuva kmnistuosa eraldi realiseeritav.

Tagatiseks scatud lopetamata toodangu kinnisvaraarenduse bilansiline väärtus 31.12.2009 on 3 346 tuhat krooni/214
tuhat eurot (31.12.2008: 3 335 tuhat krooni/213 tuhat curot, Vt. ka lisa 10.

Kinnisvarainvesteeringud
-

1u6 U.K lu/, (
Soetusmaksumus 31.12.2007 7 341 469
Akumuleeritud kulum 31.12.2007 (4448) (284)
Jäakmaksumus 31.12.2007 2 893 185

2
Soetusmaksumus 31.12.2008 7 341 469

.,,

Akumuleerjtud kulum 31.12.2008 (4448) (284)
Jaakmaksumus 31.12.2008 2 893 185 ‘1

II

Soetusmaksumus 31.12.2009 7341 469
Akumulecritud kulum 31.12.2009 (4 448) (284)
Jaakmaksumus 31.12.2009 2893 185

Kmnisvarainvesteeringute oiglane väärtus:
lu/i bILK lu/i

31.12.2008
Raama tn 94 kinnistuosa, Pàrnu 10 000 639

31.12.2009
..

Rainia ni 94 kinnisruosa. Parnu 9 ii) 575
-----

Kmnisvarainvesteering moodustub Pärnus Rkima in 94 asuva kinnistu nr 1403305 osast, nulle hindamine selsuga
31 .12.2009 ja 2008 viidi läbi sóltumatu kinnisvarafirma poolt. Oiglane väärtus baseerub eeldusel, et kinnistuosa on tutul
eraldi realisceritav. Juhrkonna hinnangul on Rääma in 94 asuva kinnistuosa eraldi realiseeritaV.

Kinnisvaratnvesteeringute amortiseerimine on peatatud kuna kinnisvarainvesteeringure bilansihne jääkmaksumus on
vkiksem eeldatavast lóppvaartusest.



Kinnisvararnvesteeringute haldamisega otseselt seorud kulude summa aruandeaasral olid 109 tuhat kroom/” tuhat eurot
(2008: 88 what krooni/6 what eurot). Kinnisvarainvesteeringute haldamisega seorud kulud on seotud kinmsrutega, mis
ci genereerinud rendirulu.

Tagatiseks seatud varade bilansiline väärtus 31.12.2009 on 2 893 tuhat krooni/185 tuhat eurot ja seisuga 31.12.2008 on
2 893 what krooni/185 tuhat eurot, Vt. ka lisa 10.

Materiaalne pöhivara

Soetusmaksumus 31.12.2009
Akumukeritud kulum 31.12.2009
Jaakmaksumus 31.12.2009

I ‘iba’kIassi6rsuurimin
StawJ
\luUdud a mahakanrud (lisa 21; 24)
Kulurn (lisa 16; 24)
Realiseenarnaia kursnahed

107
246

(314)
0

0
322
(13)

(516)
(1)

In!, LLK
KOKKU

Soetusmaksumus 31.12.2007
Akumuleeritud kulum 31.12.2007
Jaakmaksumus 31.12.2007

mbcrklassitiiseerimine
Sotaiud
MuOdud a mahakantud (lisa 21; 24)
Kulurn (lisa 16; 24)
Realisccrunaata kursivahed

Soetusmaksumus 31.12.2008
Akumuleeritud kulum 31.12.2008
Jaakmaksumus 31.12.2008

1nsbrrklan.i6rsuuriiriinc
S ctaiud
Niuddud a mahakantud Øisa 21; 24)
Kulum (lisa 16; 24)
Realiscerumata kursivahed

Maa 1 hitised ja Niasinad a Muu invcntar I .Opctamata
rajatised seadmed ehitised

1 238 61 034 102 227 4 646 2 818 171 963
0 (19 364) (85 412) (3 460) 0 (108 236)

1 238 41 670 16 815 1 186 2 818 63 727

2 707 6 868 638 (10 213) 0
0 1 566 641 9 051 11 258
0 (55) (301) (13) (369)

(2 493) (5 161) (663) (1 (8 317)
0 0 63 (29) 34

1 238 63 741 107 544 5 325 1 614 179 462
0 (21 857) (87 511) (3 761) 0 (113 129)

1 238 41 884 20 033 1 564 1 614 66 333

43 1 671 31 (1 745) 0
33 3 850 88 1 056 5 027

(1 0 (168) (46) (214)
(2 643) (4 909) (504) 0 (8 056)

0 1) (12) 5 (7)

1 238 63 817 112 551 4 483 884 182 973
0 (24 500) (91 906) (3 484) 0 (119 890)

1 238 39 317 20 645 999 884 63 083

In/s £
Maa 1/hitised ia Masinad ia NIuu inventar 1.ôpctamata KOKKI.i

rajatised seadmed ehitised
79 3 901 6 533 297 180 10 990

0 (1 238) (5 458) (221) 0 (6 917)
79 2663 1075 76 180 4073

0 173 439 41 (653) 0
(1 0 100 42 577 719
0 0 (3) (20 (1) (24)
0 (159) (331) (41) 0 (531)
0 0 0 2 0 2

79 4 074 6 873 340 103 11469
0 (1 397) (5 593) (240) 0 (7 230)

79 2 677 1 280 100 103 4239

3 2 (112)
2 6 68
I) (10) (3)

(169) (33) 0
0 (1) 0

79 4 079 7 193 287 56 11 694
0 (1 566) (5 874) (223) 0 (7 663)

79 2 513 1 319 64 56 4 031

Soetusmaksumus 31.12.2007
Akumuleeritud kulum 31.12.2007
Jaakmaksumus 31.12.2007

Uniberklassititseerirnine
Soetatud
Muudud a mahakantud (lisa 21; 24)
Kulurn (lisa 16; 24)
Realiseerumat a kursivahed

Soetusmaksumus 31.12.2008
Akumuleeritud kulum 31.12.2008
Jaakmaksumus 31.12.2008

Soetusmaksumus 31.12.2009
Akumuleeritud kulum 31.12.2009
Jaakmaksumus 31.12.2009

Cr’

H

Is

ii
N

@5

9) 15)
(5 15

S

Taiehkult amortiseeritud, kuid veel kasutuses olevate pOhivarade soetusmaksumus seisuga 31.12.2009 oh 8 131 what
krooni/5 569 what eurot. Seisuga 31.12.2008 79 229 tuhat krooni/5 064 what eurot.

Ilupoteegina tagatiseks seatud póhivarade bilansiline väärtus 31.12.2009 on 40 555 what krooni/2 592 what curot
selsuga 3 1.12.2008 on 43 122 what krooni/2 756 what eurot. tJle;äänud pohivarad moodustavad osa kommertspandist
Vt, ka lisa 10.

Masinate a seadmete hulgas on kajastatud varad, mida kontsern rendib kapitalirendi tingimustel, seisuga 31.12.2009
jääkmaksumuses 4 067 what krooni/ 259 what eurot.(.2008: 1 419 what krooni/ 90 what eurot).



Lopetamata ehitus

Immateriaalne pöhivara

Soetusmaksumus 31.12.2007
Kulum 31.12.2007
Jaakmaksumus 31.12.2007

Kuum lisa 24

Soetusmaksumus 31.12.2008
Kulum 31.12.2008
Jaakmaksumus 31.12.2008

Islurn lisa 24)

Soetusmaksumus 31.12.2009
Kulum 31.12.2009
Jaakmaksumus 31.12.2009

Irnrnatenaalse póhivarana on kajastatud arvutitarkvara, mida ei saa otseselt
kulum on kajastatud kasumiaruandes Müiidud kaapade ku/ude all

Völakohustused

Informatsioon laenude kohta seisuga 31.12.2009:

siduda nistvaraga. Immateriaalse póhivara

tub hI.K

31.12.2009 selsuga on lopetamata ehitusena kajastatud investeering tootrnistehnoloogiasse summas 430 tuhat
kroonii 2 tuhat eurot, investeenng hoonete renoveerimisse summas I ‘9 tuhat kroom/ 11 tuhat eurot, investeering
majandustarkvarasse summas 252 tuhat krooni/16 tuhat eurot ja investeering muusse pôhivarasse summas 23 tuhat
krooni 2 tuhar eurot.

31.12.2008 scisuga on lopetamata ehitusena kajastatud investeering tootmistehnoloogiasse summas I 29 nahat
kroonii 82 tuhat eurot, investeering majandustarkvarasse summas 252 tuhat kroom/16 tuhat eurot ja Investeering
muusse pohivarasse summas 83 ruhat krooni/5 tuhat eurot.

tub LLK tu/i (
5 193

(4973)
220

(199)

5 193
(5 172)

21

(7)

5 193
(5 179)

14

332
(318)

14

(13)

332
(331)

1

(0)

332
(331)

Kokku
I ,iasta
ooksul

Maksctahtacg

1 5 aastat 1-2 aSsist 3 5 aastat
2 660 000 EUR -

6 kuu euribor±3,6”s 16 548 3 008 13 540 6 018
830 8a1,43 EUR
6 kuu eurihor+2,2° 11 950 1 80) 10 150 10 150
479 337,36 EUR -

6 kuu sunbor+1,5” 1 286 1 286 0 0
Kapitalirin 5,8 214 114 100 1(H)
lsapitalirtnt 5,3” 263 109 154 1 14
Kapitalirent 5,641” 468 118 350 125
Kapitalirent 3 (34 244 2 790 244
\ia ulduskrudnt 1 369 1 369

KOKKU 35132 8048 27084 16751

7 522

0

1)

40
225

2 546

10 333

tub (
SlaksetShtacg

I aasta
F,okku ooksul 1-5 aastat 1-2 aastat 3-5 aastat

266HH5) tOR
6 uu euribor-’-3,6” 1 ((57 192 865 384 481

x3ti 551 43 fUR -

6 l.uu uiribor+2,2” 764 115 649 649
479 33,36 I
6 kuu euribor+1 .5” 82 82 0 )) 1)
kapitahrint 5.8° 14 7 7 7 0
Kapitalirent 5,3” 17 7 1)) 7 3
Kapitalirunt 5,641” 30 8 22 8 14
Kapiialircn 194 16 178 15 163
\rs elduskn. dOt 87 87 I) 0 0

j

KOKKU 2 245 514 1 731 1 070 661



Ktcj!cicertud ra.tT a lpidurhIsc aa’,taaru,indc Iistd
Inforrriatstoon laenude kohta seisuga 31.12.2008:

tub I;1;K
Maksetähtaeg

I aasta
kokku jooksul 1-5 aastat 1-2 aastat 3 5 aastat

2 66 511 I1 R
6 kuu turibor+-1,5” 19 557 6 018 13 539 6 017 7 522
83 851.43 1[R -

6 kuu uunbori-2,2’ 1300) I 050 11 95)) 1 80) 10 15u
49 337.36 ‘j{ -

6 kuu cur1bor±1,3” 3857 2 571 1 286 1 286
kapftaltrunt 5.8” 321 107 214 114 100
Kapitalirent 5,3’ 366 103 263 109 154
Kapitahrnt 5,641’ 579 111 468 118 350
\r.Iduskrcdiit 7762 7 762 0 0 0

KOKKU 45 442 17 722 27 720 9 444 18 276

tub C
Maksetbhtaeg

I aasta
Kokku jonksul 1-5 aastat 1 2 aastat 3-5 aastat

2 660 000 1 UR -

6 kuu euribor+1,5’o 1 250 384 866 385 481
834) 851,43 UI.R -

6 kuu runhor*2,2’,, 831 67 764 115 649
479 337,36 IUR -

6 kuu runhortL5” 246 164 82 82 0
Kaptahn.nt 5.8 2)) 7 13 7 6
Kapitahrnr 5,3’ 24 7 17 7 In
Kapitabrent 5.641 37 7 3)) 8 22
.\rvu1duskrdiit 496 496 0 0

KOKKU 2 904 1 132 1772 604 1 168

AS Viisnurk laenud on tagatud alljargnevalt:

• kommertspant kaibevaradele kogusummas 35 000 000 krooni/2 236 902 eurot;
• hupoteek kogusummas 80 34 900 krooni/5 136 892 eurot.

Info völakohustustcst tulenevate flnantsriskide kohta on avalikustatud hsas 3. Info pangalaenude tagatiseks seatud
varade bilansthse maksumuse kohta on avalikustatud lisades 5, 6, 7 ning 8.

fljj Kasutusrent

Kontsern kul rendilevötja

2009. aastal on kasutusrendimakseid kuludena kajastatud summas 5 589 tuhat krooni/ 357 tuhat eurot ning 2008. aastal
summas 7 677 tuhat kroom/491 tuhat eurot.

Tulevaste penoodide rendikulu mittekatkestatavatest kasutusrendilepingutest jaguneb alljargnevalt:
Masinad ja Nlasinad ja
scadmed scadmcd Kaupluste ruumid Kauplustu ruumid
tub 00K tuh ( tub I; OK tub C

Sisuga 31.12.2009
I aura 946 61 842 54
I kun 5 aural 819 52 -

KOKKLJ 1 765 113 842 54

Senuga 31 12.2)5)8
I aura 1 004 64 2 95)) 189
1 kunr 5 aastat 1 674 107 -

KOKKU 2669 170 2950 189

-

ri oCo
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Saldo 31.12.2007
sO IuhiaaIinc raldis
sO pikaajalinc eraldis

\IL...,i 2111
Rcscn i .uurundarnin,.
1s rvi kasutamin,
1nrnsikulu ‘lisa 22)

Saldo 31.12.2008
.0 luhiajahn uraldis
sO pikaaiahn,. ur,il,Jis

\luutusid 201)9
R,.,.rvi ka,.utamin(
I nir,.s kilu (lisa 22

in!) LLK

3 200
264

2 936

600
(414)

150

3 536
115

3 421

226
7

219

38
27)

10

Völad ja ettemaksed

2009 2008 2009 2008
lob ItOK tith t.LK lob C ii,?, C

Vôlad tamijatele (lisa 3) 11 336 26 488 725
Völad toovOtjatele (lisa 3) 4 749 5 644 303
.0 puhkusukuhusws resurv 2 279 2 202 146

boonustasudu raldis 485 905 31
MaksuvOlad (lisa 3) 3 580 4 174 229
,.h otsiaa- a tootuskindluswsmaks 2 256 2 648 144

dk,.ikisiku tulurnal..s 969 1 294 62
kogurnispuiisii mi maks d 12 88 1
ksibemaks 311 134 20
muud rnaksud 32 10 2

Saadud ettemakscd 1 472 4 523 94
Muud vOlad (lisa 3) 1 605 2 817 103

KOKKU 22742 43646 1454

E raldised

1 693
361
141
58

267
169
83

6
8

289
180

2790

tn/i (
205

17
188

G

25)
18

219
8

211

,392;
277

Saldo 31.12.2009 3 421
sO ]OhiaJalinL ,_raldis 118
sO pikaajahnm. mraldis 3 303

1(rakhsed selsuga 31.12.2009 a 31.12.2008 on moodustatud AS Viisnurk endistele töötajatele tööönnetuste tagajarjel
tekkinud kahjude hüvitamiseks. Hüviste eraldise moodustamisel on lähtutud eeldatavast hüvist saavate isikute arvust,
töövOirne kaotuse määrast, töötaja palgatasemest, töötaja pensioniastmest ning hinnangust hüvise maksmise perioodi
kohta. Vaata ka lisa 4.

Omakapital

Aktsiakapital

\isisiatc ars (rk) \krsiakapital .\krsiakapital
in! !aI.K in! C

iid,> 3I.12.2u9 4499061 44991 2875
bald,, 11.12.2008 4 499 061 44 991 2 875

AS \iisnurk aktsiakapital oli 31.12.2009 ja 31.12.2008 seisuga 44 991 tuhat krooni/2 8’5 mhat eurot. Aktsiakapital
koosneb aktsioniiride poolt heaks kiidemd, emiteeritud ja täielikult makstud 4 499 061 lihtaktsiast (2008: 4 499 061)
iimiváirwsega 10 krooni/0,64 eurot (2008: 10 krooni/0,64 eurot. Póhikirjas fikseerirud maksirnaalne aktsiakapital on
17 481 what kroom/ 11 343 tuhat eurot. Iga lthtaktsia annab omanikule ühe hääle aktsionäride üldkoosolekul ning
Oiguse saada dividende.

2009. aastal aktsioniiridele dividende ci makstud.

2008. aastal maksis kontsemi aktsionäridele dividende 6 299 what krooni/403 what eurot, so 1,40 krooni/8,94 euro
senti aktsia kohta. Dividendidelt makstav tulumaks oh 1 674 what krooni/107 what eurot (lisa 23).



& & & twO . tO

Kontsernil oh 31.12.2009 seisuga 543 aktsionäri (31 12.2008: 443 aktsionäri), nendest omas üle 50
0 osalust:

• Trigon Wood OL’ 2 682 192 aktsiaga ehk 59,62° o (2008: 59,62° o)

• I\G Luxembourg S.A. 500 000 aktsiaga ehk 11,110 0 (2008: 11,110 o)

.\S Viisnurk noukogu ja uhamse hikmetele kuuluvate aktsiate arv:

• Lb Adamson 0 aktsiat (2008: 0 aktsiat
• Joakim Johan Helenius 20 000 aktsiat (2008: 20 000 aktsiat)

• Fleki Riisberg 0 aktsiat (2008: 0 aktsiat)
• Andres Kivisrik 0 aktsiar (2008: 0 aktsiat)
• Linar Pahkel 0 aktsiat (2008: 0 aktsiat)

Tingimuslik tulumaks

aotamata kasum 31. detsembril 2009 moodustas 15 914 What krooni/ 1 017 What eurot. Kontserni vaba omakapitali
suhtes arvestatakse, Ct:

• bilansipaeva seisuga on vöimalik omanikele dividendidena välja maksta 12 572 tuhat krooni/803 tuhat eurot;
• eelpool mainitud dividenclide väljamaksmisel tuleks dividendidelt tasuda tulumaksu 3 342 tuhat krooni/214

What eurot.

Jaotamata kasum 31. detsembril 2008 moodustas 15 59 tuhat krooni/1 007 What euror. Kontserni vaba omakapitah
suhtes arvestatakse, et:

• bilansipaeva seisuga on vOimalik omanikele dividendidena välja maksta 12 450 ru}iar krooni/796 tuhat eurot;
• eelpool mainitud dividendide väljamaksmisel tuleks dividendidelt tasuda tulumaksu 3 309 what krooni/21 I

tuhat eurot.

Maksimaalse voimahku tulumaksiikohusmse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavate netodividendidc ja
kasumiaruandes kajastatava dividendide tulumaksu kulu summa ci vôi ületada jaotuskólblikku kasumit bilansipaeva
selsuga.

Vastavalt tulumaksuseadusele on kontsernil oigus makstavate dividendide tulumaksust maha arvata Lkrainas asuvalt
tütarettevötte intressi kuludelt kinnipeetud tulumaks, inis 2009 aastal oh 69 tuhat krooni/ 4 What eurot (2008: 0
krooni).

Kasum aktsia kohta

2009 2008 2009 2008
LEK )JK C (

a pcrioodi puhaskasum aktsia kohta (PK/A) 0,03 1,34 0,002 0,09
I,ahustatud purtoodi puhaskasum aktsia kohta 0,03 1,34 0,002 0,09
\ktsta raamatupidamisvàärtus 15,89 15,83 1,02 1,01
\ktsia hinna tulu suhc (P/O) 375,67 9,11) 375,67 9,10
\S \ iisnurk aktsia suIicmjshind I’allinna
Vaaripabnhorsil scisuga 31.12:’ 11,27 12,20 0,72 0,78

AS Viisnurk aktsia on noteeritud Tallinna Börsil alates 25.09.2007 (Lisa 1; 2)

Kasum aktsia kohta on arvutatud lhhtuvalt aruandepersoodi puhaskasumist ning aktsiate arvust:

2009. a. PK/A 154 640/4 499 061 = 0,03 krooni / 0,002 eurot

2008. a. PK/A = 6 042 052/3 499 061 = 1,34 krooni / 0,09 eurot

21)09. ja 2008. aasta lahustarud puhaskasum aktsia kohta on vôrdne tava puhaskasumiga aktsia kohta kuna kontsernil ci

ole potentsiaalseid hhtaktsiaid, mile móju vähendaks kasumit aktsia kohta.

2009. a. aktsia hinna-tulu suhe (P/H) = 11,27 / 0,03 375,67

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

it



MüUdud toodangu kulud

AS Vusnurk keskrnine töOtaate arv 2009. aastal oh 326 (2008: 350).

2(8)9. aastal arvestati kontserni juhatuse hikmetele ja tegev;uhtkonnale töötasu brutosummas 2 225 tuhat krooni/142
tuhat eurot rung 2008. aastal 2 640 tuhat krooni/ 169 tuhat eurot. Vastavalt sólrnitud juhatuse lnkme lepingutele on
lepingu Iópetamisel noukogu initsiathvil juhatusele ette nähmd lahkumishüvitis seisuga 31.12.2009 4 kuu töötasu
ulatuses fling selsuga 31.12.2008 oh ette nähmd lahkumishüvitisi 2 kuu töötasu ularuses.

Muud äritulud

Kindlustushux itisd (1
Saadud trh ii] a i1\ iscd
Saadud tksporditotus
‘thud tulud 532

532

2009 2008 2009 2008
lid hEK lu! ).LK tub t tub (

115 (1 7
37(1 0 24
135 20 9
205 34 13

690 34 44

Eksporditurunduse toetust 306 tuhat krooni/20 tuhat eurot (2008: 135 tuhat krooni/9 tuhat eurot) on saadud
Ettevötluse Arendarnise Sihtasutuselt.. Eksporditurunduse projekt käivitus 01 .07.2008 ja kestab kuni 30.04.201 0.

2009 2008 2009 2008
tub hhK lu! 1:LK tub € lu! (

Lunwienlud Aumprintud

Fuwaine a pôhirnaicahd 67 662 119 11)) 4 324 7 613
1u9ouku(ud 36 886 53 986 2 357 3 450
l::ktri- S(uflU 24 013 35 197 1 535 2 250
Kulum 6 993 7 933 447 507
( )sutud kaubad 1 202 992 77 63
‘ imw a I putamata tudangu kakldc rnuurus 19 139 l() 256) 1 223 656)
\luud kulud 7 442 10 685 476 683

KOKKU 163 337 217 647 10 439 13 910

Turustuskulud

2009 2008 2009 2008
liii) IhK tub IlK tub C lub (

1 ranport 6 782 8 675 434 554
l’objoukulud 8 466 9 603 541 614
Rrklaamikulud 3 182 4 424 203 283
\gcndttasud 2677 3928 171 251
Rendikulud 4 892 6 795 313 434
\luud kulud 7 434 8 827 475 564

KOKKU 33 433 42 252 2 137 2 700

Uldhalduskulud

2009 2008 2009 2008
tub hIK tub LLK tub C lu!

kun!wdtul kunuwmuI
1 tôukulud 4 430 5 495 283 35)
(tst.wd teunucd 305 222 20 14
Kantrhiku(ud 364 327 23 21
\Iuud kulud 363 916 23 59

KOKKU 5 462 6 960 349 445

Personali ku I ud

C

a

lootasud

Sotsaal (a tottuskindhtsttistnaks
Puhkuscreser 1 uraldisud
Töötajatelc tchtud erisoodustused

KOKKU

2009
tub KEK

34497
12456
2442

387

49782

2009 2008
tub C lu/i (

2008
lu! ILls

46813
15496

5 577
1 064

68 950

2 205
796
156
25

3 182

2 992
990
357
68

4 407

KOKKU

0
306



Konsolideeritud rt in tupidarnise aastaaruande lisad

Muud ärikulud

2009 2008 2009 2008
nib ELK is/i .0.0K bib 6 i,h (

Noucte kactava valrtusc langusest tulenev
allahindlus lisa 5) 418 339 26 22
Kindlusus1uhtumi kah1urn 0 13 0 1
kahjum saluutakursi rnuutustest 483 2 287 31 146
l.epingutasud 72 124 5 8
Rekiamatsinonid 14 82 1 5
Kahjurn pohivara rndügist (lisa 8; 24) 0 79 0 5
\lakstud trahsid ja siisised 35 25 2 2
\luud kulud 291 239 19 15

KOKKU 1313 3188 84 204

Finantstulud ja finantskulud

2009 2008 2009 2008
hh LEK nih .00K tub 6 Oih (

I 1mm/i/u/nd:
Intressitulud 9 32 1
\luud uinantstulud (1 5 0

Finantstulud kokku 9 37 1 2

I hmniiku/ud
lntrcssikulud 2512 3348 161 214

sh eraldisuga suotud intrussikulu (lisa 13) 277 150 18 10
k.ahjum s aluutakursi muutustust 50 143 3 9

Finantskulud kokku 2 562 3 491 164 223

Vaata ka lisa 24.

Tulumaksukulu

2009 2008 2009 2008
tub ELK n,h U.K tub 6 ish (

lulurnaksukulu (lisa 14) 69 1 674 4 107

KOKKU 69 1674 4 107

2009 aasta tulumaksukulu hOlmab TQV Skano Ukraina poolt väljamakstavatelt intressidelt kinntpeetud tulumaksu.
2008 aasta tulumaksukulu hOlmab dividendidelt makstud tulumaksu. (lisa 14)

Kasumi korrigeerimised rahavoogude aruandes

2009 2008 2009 2008
tub bILK is!, 1:1:5. tub K nih

kulum lisa 8; 9) 8075 8516 516 544
Kahjum pohis ara rnuugist (lisa 21) 0 79 0 5
Intrussikulu (lisa 22) 2512 3 348 160 214
\ouutu a utiumaksutu
suuriiimin, ahunuminc (lisa 5) 757 10 629 48 680

\ arucle suurunuminu)/sähunuminc (lisa 6) 26 184 (13 354) 1 673 (853)
\nkgs usuga scotud kohustustu
suurunurninc/ vahunuminc) (21 019) 6 157 (1 343 393

Korrigeerimised kokku 16 509 15 375 1054 983

4). /V

C)?. ott.
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Segmentide aruanne

Arisegmentide aruanne póhineb kontsernisisesel juhtirnisarvestuse aruandlusel, mida kasutatakse strateegthste otsuste
tegerniseks. Kontserni uhatus jälgib ansetegevust jargnevate toodete ja teenuste Inkide lótkes:

Ioôiili,abrik (MI ) tegeleb elukondliku moöbh tootmise ja hulgimuugiga. Móoblivabrik asub Eestis.

Skano ISK) tegeleb mööbli jaekaubandusega Eestis, Latis, Leedus ja Ukrainas.

Ehitusrnaterja/ide dii’isjon (EMD) toodab ja müüb hulgiklientidele pehmetel puitkiudplaatidel haseeruvaid uldehitusplaate
ja siseviirnistlusplaatc. Kiudplaadivabrik asub Eestis.

juharus hindab árisegmentide tulemusi peamiselt müugitulu alusel. Teise mOOdikuna jälgitakse ärikasumit.

Kôik luhatusele esitatud andmed on kajastatud vastavuses finantsaruannete andmetele. Segmendisisesed müugid

toimuvad turuhindades.

Arigmentide aruanne:

Ehitusmatea1ide

. . . . SEGMENDIDu/ 1.1 k Mooblavabnk Skano . . . Elimineerimme

__________________ __________________

divas jon

__________________

KOKKU

_____________________

2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008
\1uuitulu kontsetni -

.lisrir khntiiIt 92 528 124 298 32 895 4)) 1)64 80 367 116 165 0 205 790 280 527
MüOitu1 t,Jt

14614 2U 362 0 209 I) 0 14823 20362
Muugit uu kiiutiddt.
kJIu osak .al on Oh lU

ho n ,hdeuntud
mungitulust 75091 96 482 0 U 1) U (I U 75091 96482
Khicnt I 51 750 58 152 0 U 0 U (1 U 51750 58152
kllLnr 2 23341 38 33U 0 U 0 U (1 U 23341 38330

\rtkum kah1um 687(1 7743 (5334) (3 161) 1224 8671 17 (83, 2777 11170
\moru,..ttsloon’ kulutn 2807 3 9i) 338 5U8 4930 4 1U8 0 U 8075 8 516
grncndt sand 64 463 76565 11 305 17768 57344 7U 1)16 (509) (525) 132 803 163 824

Sngnkndt kUhU5tUsd 28 330 40010 2951 4 25U 30014 48 364 (1 (1 61295 92 624
Pubis ant soetused 290 4824 33 1 214 4704 5 220 0 0 5027 11 258

Ehitusmaterjalide

. . . . SEGMENDIDis! ( Moobhvabnk Skano . . . Elammeerunine

________________ ________________

divisjon

________________

KOKKU

_____________________

2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008
\luugitulu kontscnnt
\ahstnlt khnntidnlt 5914 7944 2102 2 561 5 136 7424 13132 17929
‘ii uugitulu tntsult
sugmnndtlt 934 1 301 1) )) 14 0 0 0 948 1301
\tiiugu ulu khLnUdclt,
k In .akaai si uk- I))”

no-i ,hidncnnud
uuiuru1ust 4 799 6 166 0 (1 0 0 0 (I 4799 6 166

khinitt I 3 307 3 716 (1 I) 1) I) 1) U 3307 3 716
Khiont 2 1 492 245)) 0 U 0 1 0 (I 1492 2450
.\rikoum kahjurn 439 495 (341) (33U1 78 554 1 ‘5) 177 714
\sonnsao-iooU, kulurn 179 249 22 32 315 263 1) I) 516 544
‘nunndt varad 4 120 4893 722 1135 3678 4474 (32) 134) 8488 10468
oflndi i.ohustusnd 1 811 2557 189 272 1 918 31)91 0 I) 3918 5920
I’hn.inas inrno-nd 19 3U8 2 78 301 333 1) I) 322 — 719

Ellimineerimised sisaldavad segmentide vaheliste käivetest tekkinud varudes kajastuvaid reabseerirnata kasurneid.
Kinnisvarainvesteering ja varudes kajastatud kinnisvaraarendus on kajastatud ehitusmaterjalide divisjoni kooseisus
lähtuvalt sisenuses aruandluses kajastatule. .Sntud varadega seotud kulud, mis on cbaolulises summa, on kajastatud
samuti ehitusmaterjahde divisjoni all.

, (E. /



1lo0idccntud r atop) an)se ,tastaaruande lisad

Muugitulu kontsemivälisteh klientidelt nende asukoha järgi:

Mtiügitulu on teenitud oma toodangu ja edasimtiugiks soetatud kaupade muugist.

I(namus Kontserni varadest asub Eestis (2009. aastal 9500 ja 2008. aastal 92° o).

Tehingud seotud osapooltega

Seotud osapoolteks on:

• 1(maettevôte OUTrigon Wood ning emaettevötte omanikud (Sb kuni november 2009 lôplikku kontrolli nmav
osapool TDI Investments KY);

• I (maettevôtte konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevotted;
• Aktsiaselts Viisnurk kontserni ettevótete juhtkonnad, juhatused ja noukogud ning nende isikute lähikondlased;
• Ettevótted, mida kontrollivad juhatuse ja nOukogu liikmed;
• Olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, km antud isikutel puudub vóimalus avaldada

olulist mó;u kontserni ärihstele otsustele.

Kontserni ide olulist mOju omavateks isikuteks on seisuga 31.12.2009 suuremad OU Trigon Wood omanikud: AS
‘l’rigon Capital (20,75° o, Veikko Lame Oy (15,52° o), BCB Baltic AB (14,07° ), Hermitage Eesti OU (11,94° o),

Thonunvest Oy (11,94° o) ja Assetman Oy (11,45° o.

,J uhatuse ja nóukogu liikmetele arvestatud tasud koos maksukuludega:
2009 2008

tub EEK tub Iii’.
l,nkmt a toot iou (boa 19) 2 225 2 640 142 169
Sotsiaalmaks (lisa 19) 735 871 47 56

KOKKU 2960 3511 189 225

Jul I,1,K
2009

MV SK EMD KOKKU MV SK EMD KOKKU
2008

Suno 51 757 0 36 866 88 63 58 310 0 58 943 117 2S3
3 cmrnaa 34 050 0 5 169 39 219 57 231 () 6 036 63 267
lsti 1 231 9 608 26 961 37 800 1 767 13 962 37 381 53 110
I kraina 0 10 506 245 10 751 0 8 374 2 457 10 831
La 0 4 807 2 123 6 930 0 9 214 2 812 12 026
I ocdu 0 7 974 334 8 308 0 8 514 602 9 116
Portu),al 0 0 2 140 2 140 0 0 954 954
Saksamaa 1 444 0 856 2 300 2 775 0 1 187 3 962
Ko,ahstan 3 476 0 0 3 476 3 998 0 0 3 998
Rootsi 0 0 4 047 4 047 0 0 5 044 5 044
3 olgc’ nc 208 0 0 208 0 0 0 0
IC1OLO 332 0 1 626 1958 217 0 749 966
KOKKU 92 528 32 895 80 367 205 790 124 298 40 064 116 165 280 527

Jl(
2009 2008

U
MV SK EMD KOKKU MV SK EMD KOKKU

Soomc 3 310 0 2 356 5 666 3 727 0 3 767 7 494
3 onom sa 2 176 0 330 2 506 3 658 0 386 4 044
I osti 81) 614 1 723 2417 113 892 2389 3394
I kraina 1) 671 15 686 0 535 157 692
Ia 0 31)7 136 443 )) 589 181) 769
Lodu 0 510 21 531 0 545 38 583
Portuil 0 )) 137 137 0 0 61 61
SiI,samaa 92 0 55 147 177 0 76 253
Kasahstan 222 )) 1) 222 255 0 0 255
Rooti )) )) 259 259 0 )) 322 322
3 alic nc 13 )) 1) 13 1) 1) 0 0

) non) 21 1) 11)4 125 14 it 48 62
I KOKKU 5 914 2 102 5 136 13 152 7 944 2 561 7 424 17 929

2009
tub e

2008
tub I

juhatuse teenistuslepingu lôppemisel makstavate lahkumishüvitised on avalikustatud lisas 19.

2009, ja 2008. aastal mmd seotud osapoolte vahelisi tehinguid ci toimunud.

M
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Tingimuslikud kohustused

Maksuhalduril on ôigus kontrollida kontserni maksuarvestus 6 aasta jooksul maksudcklaratsiooni esitamise tähtajast
fling vigade tuvastamisel määrata täiendav maksusumma, intressid ja trahvid. Kontserni juhtkonna hinnangul ci esine
asjaolusid, mule tulemusena vóiks maksuhaldur määrata kontsernile olulise täiendava maksusumma.

Lisai nformatsioon kontserni emaettevötte kohta

Fmaettevötte kohta esitatava finantsinformatsioomna on toodud eraldiseisvad pohiaruanded (1k 51 53), mule
avalikustamine konsolideeritud aastaaruande lisades on nôutud EV Raamatupidamise seadusega. I maettevOtte
konsolideerimata aruannete koostamisel on kasutatud samu arvestuspóhimótteid, mida on rakendatud ka
konsolideeritud raamarupidamise aastaaruande koostamisel, välja arvatud investeeringud tdtarettevótetesse, mis on
kajastat-ud soetusmaksumuses (millest on maha arvatud vara väärtuse langusest tekkinud allahindluscd).

C



Emaettevötte finantsseisundi aruanne

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008
tub ELK tub OEK tub 6 lu/i (

Riha ja raha ckia1cndid 3664 3633 234 232
\oudud ja itwmakscd 32339 32898 2067 2 103
Varud 35 677 58 940 2280 3 767

Kilibevara kokku 71660 95 471 4581 6 102

In\ estccrtngud tutarrttc\ otetssc 120 120 8 8
K1nn1svaran\cstcenngud 2893 2893 185 185
\lateriaainr pohiara 62 406 65 153 3988 4 164

POhivara kokku 65 419 68 166 4 181 4 357

AKTIVA (vara) KOKKU 137 099 163 637 8 762 10459

\olakohustuscd 8048 17 722 514 1133
\ dad a ettrmaksed 19791 39 397 1 265 2 518
Luhiajaliscd craldised 118 115 8 7

Lühiajalised kohustused kokku 27 957 57 234 1787 3 658

Piksajahsrd voakohustused 27084 27 720 1 731 1 772
Pikaaj dised Lraldlsed 3 303 3 421 211 219
PikaaaIised kohustused kokku 30387 31 141 1942 1 991

Kohustused kokku 58 344 88 375 3729 5 649

\ktsiakapitaj nirnr Kirtusus 44 991 44 991 2 875 2 875
tkkurss 5698 5 698 364 364
kohustushk rcsrr kaptaI 4499 4499 288 288
jao smata kasurn 23 567 20 074 1 506 1 283

Omakapital kokku 78755 75 262 5033 4 810

PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU 137 099 163 637 8762 10 459

Emaettevötte koondkasumiaruanne
2009 2008 2009 2008

tub ELK tub LJiK tub 6 tub (
MtJUGITULU 187 719 260 824 11997 16 670
sh. tutarettcvot( tile 14823 21) 362 948 1 301

Müüdud toodangu kulu (160 663) (220 456) (10 268) (14 090)

Brutokasum 27 056 40368 1729 2 580

lurustuskulud (12 827) (18 924 (820 (1 209)
I ldhalduskulud (5 462) (5 112) (349) (327)
\luud aritulud 151 971 10 62
\luud ärikulud (3 133 (888) (201) (57)

Arikasum 5 785 16 415 369 1 049 Z

I inantstulud a kulud (2 292) (3 182) (146 (203)

KASUM ENNE TULUMAKSU 3493 13233 223 846

l’ulumaks 0 (1 674) 0 (107)

ARUANDEAASTA PUHASKASUM 3493 11559 223 739
PERIOODI KOONDKASUM 3493 11559 223 739
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EmaettevOtte rahavoogude aruanne
2009 2008 2009 2008

tub EhK tub 00K tub C ti,h C

Aritegevuse rahavood

Kasum enne tulumaksu 3493 13233 223 846

k ,rriiunmicd:
kulum 7742 601)) 495 512
Kahiurn pohh ara muugst 0 79 0 5
kah1urn nôuw aHahindusust 2 550 225 163 15
lntrssikuu 2512 3346 160 214
lntrssuu1u (269) (1 (17) ()

\oucu. a cttemaksetc (2 199) 1 276 (140) 81
suurntmirn)/v4hcnrminr

Varudr suurnemin)/ahcneminc 23263 (10 134 1 486 (648)
\nwgus&ga scotud kohustuste suurenemlne/ (19 901) 5 546 (1 272) 354
\ 1h nerninc)

Pohitegevuse genereeritud raha 17 191 21 583 1 098 1 379
lirrsimakscJ (2512 (3 348; (160 (214
\lakrtud tulurnaks 0 (1 674) (1 0)17)

Aritegevuse rahavood kokku 14679 16 561 938 1 058

Lnvesteerimistcgevusc rahavood
\latcn taiss pohivara soctamine (1 329) (1)) ((29) (85) (641)
Materiaalse pohi ara muuk 0 182 0 12
I ,ckunud intrcssid 269 55 17 3

Investeerimistegevuse rahavood kokku (1060) (9 792) (68) (626)

Finantseerimistegcvusc rahavood
I acnudc vitminc 0 9 137 0 584
1acnudc taasirnaksrninc (13 022 (8589; (832 (549

Kapitalirendi makard (566) (622) (36) (39;
I )ii id ndiJ maksminc (1 (6 299) 0 (4)13,

Finantseerimistegevuse rahavood kokku (13 588) (6 373) (868) (407)

RAHAJAAGI KOGUMUUTUS 31 396 2 25
RAHA ALGJAAK 3 633 3 237 232 207
RAHA LOPPJAAK 3664 3633 234 232

0
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Emaettevôtte omakapitali muutuste aruanne
tub 1:15K

Kohustuslik
resera kapitalAktsiakapital Ulekurss Kokku

Saldo 31.12,2007 44 991 5 698 4 499 14 815 70 003

Vahtseva ja olulise mOju all ole ate
tualusee bilansthne aàrtus (120
\ ahtse i a oluhse moju all olevate
osaluste S äärtus
kapitaliosaluse meetodil 1 360
Korrigeeritud konsolideerimata
omakapital 31.12.2007 71 243

Saldo 31.12.2007 44 991 5 698 4 499 14 815 70 003
2008 a ista koondkasum 0 0 0 11 559 11 559
l)isidendidc maksmine 0 0 (1 (6 300) (6 300)
Saldo 31.12.2008 44 991 5 698 4 499 20 074 75 262

\ ahtsesa ja olilise mO(u all oles ate
osalust bilansiline aàrtus (120)
Valitses a ja olulise rnOju all olivate
osaluste vaartus
kapitahosaluse mectodil (3 942)
Korrigeeritud konsolideenmata
omakapital 31.12.2008 71 200

Saldo 31.12.2008 44 991 5 698 4 499 20 074 75 262
2009 aasta koondkasum () 0 () 3 493 3 493
Saldo 31. 12.2009 44 991 5 698 4 499 23 567 78 755
Vahtscva a olulise moju all oles ate
osalusti bilansiline irtus (120)
\ alitses a a ilulise moju all olevate
osaluste virtus
kapitaliosaluse mectodil (7 127)
Korrigeeritud konsolideerimata
omakapital 31.12.2009 71 508

tub 1 Jaotamata
Kohustuslik kasum/

\ktsiakapital Ulekurss resers kapital (kahjum Kokku

Saldo 31.12.2007 2 875 364 288 947 4 474
Vahtscs a ja olulise mOju all olevate
osaluste bilansihne s aärtus (8)
\ ahtsiva ja olulise moju all olesate
osaluste s aàrtus
kipitaliosaluse nieetodil 87
Korrigeeritud konsolideeriinata
omakapital 31.12.2007 4 553

Saldo 31.12.2007 2 875 364 288 947 4 474
2(108 aasta koondkasum 1) 0 (1 739 739
l)nidendide maksmine 0 (1 0 (403) (403)
Saldo 31.12.2008 2 875 364 288 1 283 4 810
\ alitses a ja olulise moju all oles ate
osaluste bilansiline vkirtus (8)
\ ahtses a ja olulise moju all ohs ate
osaluste vatrtus
kapitahiosaluse meetodil (254)
Korrigeeritud konsolideerimata
omakapital 31.12.2008 4 548

Saldo 31.12.2008 2 875 364 288 1 283 4 810
2009 aasta koondkasum 0 0 1) 223 223
Saldo 31.12.2009 2 875 364 288 1 506 5 033
\ahtscs a ja oluhise mOJu all oles ate
osaluste bilansihne sàirtus (8)
‘ahtses a ja oluhse moju all oles ate
osaluste vàireus
kapitaliosaluse meetodil (455)
Korrigeeritud konsolideerimata
omakapital 31.12.2009 4 570

J aotamata
kasum/

(kahiu00
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SOLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

AS Viisnurk aktsionãrideie

Oleme auditeerinud kaasnevat AS Vsnurk ja seNe tQtarettevOtete (kontsern) konsolideeritud

raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaidab konsolideeritud finantsseisundi aruannet seisuga

31. detsember 2009, konsolideeritud koondkasumiaruannet, konsolideeritud omakapitali muutuste

aruannet ja konsolideeritud rahavoogude aruannet eeitoodud kuupãevai lOppenud majandusaasta

kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluiiste arvestuspãhimötete kokkuvOtet ning muid

seigitavaid lisasid.

J uhatuse kohustused raamatupidamise aastaaruande osas

Juhatuse kohustuseks on konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamine ning Oige ja

Oigiane esitamine kooskOlas rahvusvaheiiste finantsaruandiuse standardite, nagu need on vastu

vOetud Euroopa Liidu poolt, nOuetega. Sefle kohustuse huika kuuiub asjakohase

sisekontroiiisusteemi kujundamine ja toOs hoidmine, mis tagab raamatupidamise aastaaruande

korrektse koostamise ja esitamise jima pettustest vOl vigadest tuienevate oiuiiste

vaarkajastamisteta; asjakohaste arvestuspOhimOtete vaiimine ja rakendamine; ning antud

tingimustes pOhjendatud raamatupidamishinnangute tegemine.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaidada auditi pOhjai arvamust konsolideeritud raamatupidamise

aastaaruande kohta. Viisime auditi iäbi kooskOias rahvusvaheiiste auditeerimisstandarditega. Need

standardid nOuavad, et me oleme vastavuses eetikanOuetega fling et me pianeerime ja viime auditi

läbi omandamaks pOhjendatud kindiustunnet, et raamatupidamise aastaaruanne el sisaida olulisi

väärkajastamisi.

Audit hOimab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnaitajate ja avaiikustatud informatsiooni

kohta auditi tOendusmaterjaii kogumiseks vajalike protseduuride iObiviimist. Nende protseduuride

hulk ja sisu sOituvad audlitori otsustustest, seaihuigas hinnangust riskideie, et raamatupidamise

aastaaruanne vOib sisaidada pettustest vOi vigadest tuienevaid oiuiisi väärkajastamisi. Asjakohaste

auditi protseduuride kavandamiseks vOtab audiltor nende riskihinnangute tegemisei arvesse Olge ja

Oiglase raamatupidamise aastaaruande koostamiseks fling esitamiseks juurutatud

sisekontroiiisusteemi, kuid mitte selieks, et avaldada arvamust sisekontroili tulemusiikkuse kohta.

Audit hOimab ka kasutatud arvestuspOhimOtete asjakohasuse, juhatuse poolt tehtud

raamatupidamisiike hinnangute pOhjendatuse ja raamatupidamise aastaaruande üidise esitusiaadi

hindamist.

Usume, et kogutud auditi tOendusmaterjai on piisav ja asjakohane mele arvamuse avaidamiseks.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasnev konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne oiulises osas

Oigesti ja Oiglaselt kontserni finantsseisundit seisuga 31. detsember 2009 ning seliei kuupaevai

lOppenud majandusaasta finantstuiemustja rahavoogusid kooskOias rahvusvaheiiste

finantsaruandtuse standarditega, nagu need on vastu vOetud Euroopa Liidu poolt.

::

Ago Viiu Erki Magi

AS PricewaterhouseCoopers Vandeaudiitor

7. aprili 2010



Kasumi_jaotamise_ettepanek

AS Viisnurk jaotamata kasum on:

t’%hEEK
Jaotamata kasum 31.12.200S 15 759 1 007
Kasum 2009 155 10
Jaotamata kasum 31.12,2009 15914 1017

Juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku jätta kasum jaotamata.

I- —

______________

Andres Kivistik Einar Pähkel

Juhatuse esimees Juhatuse liige

\AJANDU>AASTA ARUANNE 200$ AUVISNURK -

...





E riae t votte i ug uW MTAK Idassifikaatonte
cES

2009 2008 2009 2008
tie?, 1,LK /11? hLk rub C tie?

31091 magamistoa, elutoa- ja söögi
toamööbli tootmine 107 142 144 660 6 848 9 245

16212 puitkiudplaatide Jms. plaatide
tootmine 80576 116 165 5 150 7 424


