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Sissejuhatus

.\S Vusnurk tegutseb ehitusrnaterjalide tootmise, moobh ja stsusmskaupade jaekaubanduse fling moobli tootmise
valdkonnas. XS Vnsnurk ariuksusteks on ehirusmaterlahde divisjon a mooblidivis1on.

I hitusmateriahde di isjom toodetakse ja turustatakse kahte pehmetel puitkiudplaatidel baseeruvat tootekategooriat:
soojus ja helnsolatsiooni otstarhel kasutatavaid uldehirusplaate mug semte ja lagede sisevumistlusplaate.

Moohhdivisjoni kuulub IJkratnas ja Baltikumis tegutsev moohhkaupluste kett Skano a taispuidust omanaolist kodu
sisustusrnooblit valmistav tehas.

Kontserni peamisteks turgudeks on Skandinaavia, Venemaa ja IJkraina ning Baltikum. \S Vusnurk klicndid ja
koostooparinerid on oma ala runnustarud esinda)ad, keda seovad koutsemiga pikaajahsed koostoósuhtcd.

\S Vusnurk on noteerirud Talbnna Borsil alates 5. juunist 199’. 19. septembril 2007 toimus \S Vnsnurk jagunemine a
eraldunud tootmlsertevôtte aktsiad on vastavalt Tallinna Borsi \otcerimiskomitee otsusele 20. septcmbnst 20( uuesti
noteentud Talimna BOrsi póhinitnekirjas. Kauplenune -\S Viisnurk aktsiatega algas 25. septembril 2UW. AS Vusnurk
iuumikoi-nanik on OL irigon \‘tood. Seisuga 31.12.2011 on suuremad OL rrigon \Xood omanikud ja Kontscrm tile
olulist môju omavateks isikuteks: AS Tngon Capital, Veikko Lame Oy, Hermitage Eesti QU, Thominvest Oi ja SUB
Soome khendid.
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Juhatuseteqevus rvai w

MuUgitulu ja majandustulemus

\S Vusnurk rniiugitulu oh 2011. 7astal 1’,3 mm eurot a 2010. aastal 13,9 mm curot. 2011. aasta majandustegevuse
puhaskasumiks kujunes 2,6 mm eurot. Vôrdluseks saadi 2010. aastal 0,8 mm eurot kasumit. Vusnurga puhaskasum
aktsia kohta oh 2011. aastal t), eurot ja 2010. aastal 0,1 eurot. Vórreldavate äriuksuste (Pamu kiudplaadivabrik,
moobhvabrik ia jaemüügikett Skano) käive oh 2011. aastal 16,2 mm euror (kasv vôrreldcs 2010. aastaga 16o)
konsolidceritud ärikasum 1,0 mm eurot (2010: 0,9 mm eurot), ja brutorentaablus 23,1° o (2010: 23,4° o).

Koniserni EB111D.\ oh 2(11. aastal 3,4 mm eurot (celmise aasra sarnal perioodil 1,4 mln eurot). Konsohdeentud
puhaskasum oh 2,6 mm eurot vOrrelduna 2(10. aasta 0,8 mm euroga ja puharentaablus oh I 4,8° u (vOrrelduna 21(10.
aasta S,3°o ga). 2011. aasta tulemust mOjutas enim 2,46 mm eurone Ohckordne kasum Pussi kiudplaadivabriku
soodusostust

25. mail 2U1 1. aastal osris AS Viisnurk pankronvara oksjomlt POssi kiudplaadivabnku, mtlle pOhiregcvusalaks on
puirkiudplaatide tootmine, makstes soctatud ariüksuse eest 4 mm eurot. AnOksuse soetamist tulcb kajastada
omandamismeetodil Ia koostada ostuanaltiOs. Vastavalt seilcic voeti omandarud üksuse varad (kohustused puudustd)
.irvele nende ôiglascs v:iarruses suininas 6,64 mm eurot. Nlaa ja hoonete oiglanc váärtus on 0,2 mm curot ning
seadmete ôiglane vaarrus on 5,92 mm eurot. Lksuse varade hindamisel kasutati vähste eksperride abi — suurematest
ol)jcktidcst tootmishini hindas POyrv Management Consulting Qy nmg kinnistuid Uus Maa kinmsvarahuroo. Kuna
tegemist oh soodusostuga ja omandatud äriüksuse ostuhind summas 4,19 mm eurot oh vitksem kui omandatud
fletovara ôiglane vaarnis summas 6,64 mm eurot, kajasrau tekkinud ncganivne vahe kohe kasumiaruandes summas 2,46
mlii enroL Kinmsturc kogupindala on 16,23 ha ning hoonete pmdala 684 m2.

Koatserni muugitulu ja majandustulemusc jaotus tegevusalade ltiikes:
MUUGITULU MAJANDUSTULEMUS

2011 2010 2009 2008 2007 2011 2010 2009 2008 2007
I ‘hitusmatrj thOu dl’Os)on 8 909 6 314 5 15)) 7 424 7 215 2 226° 44i 78 554 858
\Ir,ithabnk 7 336 6 635 6848 9245 5 194 635 542 47) 495 22)

wmuuk Sn 2(8)2 1 837 2 1u2 2 561 1 47) (93) 58 34l 37)

I Iin,in nmin, (917) 86)) 948 I 301 901 (9) 12 1 5 28
KOKKU 17330 13929 13152 17 929 15947 2 759 887 177 714 1 019
l’njiii’.I..ulu,I, -tulul (1)17) lIt) 163. 221 lit)
KASUM ENNE
TIILUMAKSU 2572 778 14 493 839

I ulirnaks (7) . 4. 0 3.
PUHASKASUM 2565 771 10 386 809

l(hitusmaterjahde dnisjoni 2011. aast-a majandustulemuse hulgas on kasum Pthssi kaudplaadivabnku allahindlusega
1)511.1St surnmas 2 455 tuhat eurot.



Kontserni kaive turgude Iôikes:

i/il 1 ¼ kãibest

2011 2010 2011 2010

6532 5545 37,7°o

nrnaa 4586 26,4° o 22,1°

I .sti 2 385 2 572 13,7°o 1,4’

792 627 4,6° 45

nIL 720 63 4,2°

RIotsi 482 456 2,8°o

1 .d 4k 7 4) 2,3° 2,9.

.393 2,1°o

K Isahst u 203 2() 1,2° o 1.8°

1 lOud 179 1 1,0° o k.))

l.I.IflI 153 116 0,9°

lSIdgaarIa 108 1) (1,6° o I,)

I ndi 96 63 (1,6° 15°
Salsainaa 84 99 0,5 .7

I Isr.IL I 55 55 0,3° o 5°

Kistd nid 188 233 1,1° 1,6

KOKKU 17330 13 929 100,0% 100,0%

Kontserni kogumuugis on enim kasvanud Venemaa ja Suurbrirannia osakaal ning vàhenenud Soome ja Eesti osa.
\‘enemaa mOük on kasvanud nil ehirusmater;ahde divisjonis kui moobhvahnkus. Suurhntanniasse muuakse peamisel 1
POssi asuvast kiudplaadivabriku toodangut.

Finantsseisundi ja rahavoogude aruanne

.\S Vnsnurk koguvarade maht oh seisuga 31.12.2011 16,0 mm eurot. 31.12.21)10 oh koguvarade maht 9,1 mm CUrOt.
llilansimaht kasvas 2)11 aastal kokku 6,9 mm eurot, Kontserm kohustused ohd 31.12.21)11 8,3 mm eurot (31.12.201(1
3,8 mm eurot) ning kontserni vólakordaja kasvas 42° o It 52°o le.

Koniserni arltegev-use rahavoog oh 2011. aastal 11,3 mm eurot (21)10. aastal 1,5 mm eurot). \egatuvne raha oog seoses
pohivarade soetamisega oh 4, mm eurot (2010. aastal 0,8 mm eurot).

Ehitusmaterjalide divisjon

hhitusmiterahdc divisonis toodetaksc kahte iseseisvat pehmetel puirkiudplaatidel baseeruvat rootekategooriat: soojus
ja helusolatsiooni otstarbel kasutatavaid uldehitusplaate ning siseviimistlusplaate siseruumide seinte ja lagede
vumist1useks. 2011. aasra mats hsandus divisjoni Pussts asuv kiudplaadivabrik. 2011. aasta vcebruanst ]oppes
operaatorlepmg katlarnaja suhtes Forrum ‘I’ermest dS-ga.

Divisjoni majandustulemused

I hitusmaterjalide divtsjom kktve oh 2(111. aastal 8,9 mm eurot rung clrvisjoni arikasum 2,2 mm eurot (2010. aasta kaive
oh 6,3 mlii eurot rung divisjoni kasum 0,4 mm eurot). Ilma Pussi kiudplaad.ivabrikuta oh 2011. aastal divisjoni kaive ,8
mm eurot rung kasum 0,4 mm eurot.

Eksport moodustas 82° o divisjoni kogumuügisr (2010: 10 o); suunmad eksportturud ohd Soome, \eneinaa a
Suurbntannia.



I hitusrnateralide divisjoni niuuk riikide lOthes:

e,h ( ° käibest

2011 2010 2011 2010

3 545 2 536 39,8° o 40,2”..

1634 819 18,3°o

(HiflJa 1 428 666 16,0° o 10,0’

uurhnt,innia 72)) 63 8,1° o I

482 456 5,4°o 7,2’

II ,I]and 179 (I 2,0°

I.unt 153 115 1,7°

In 136 169

IlUk3aarl ( 108 I) 1,2°

lnJi, 96 63 3,1°

Saksama.i 84 7) 0,9°,. 1.1’.

I kr.nna 72 33 0,8° ((,5’o

I lSt.ft 1 55 33 0,6° o ((5°,,

iapan 36 I 11,4° o ( I.)

kr LkI 36 21 0,4°o ((.3”’

I Intu 32 65 0,4°, 1,0”,,

I . J,. 32 1 0,4° o 0.3’..

I ‘.,..2 n,d 81 I 4’ 1,0”, 2,4’

KOKKU 8 909 6 314 100,0% 100,0%

SiseviimistIusplaadd

SlsevllmIstluSpIaate toodetakse 100° oma kaubarnärgi Isotex all. Siseviimistlusplaate valmisratakse vabriku
pohiroorinislumi toodetavatest naturaalsetesr pu.irkiudplaatidest, mOle servadesse toodeldakse punntapid ja peahspind
kaetakse paber voi tekstnlkattega. See rehnoloogia vóimaldab toota erineva varvl ja mustnga plaate.

2011. aasral oh sisevumasrlusplaaride muügitulu suuruseks 2,0 mm eurot (2010: 1,9 mb eurot). Kogu divisioni
kaibemahust moodustasid sisevumistlusplaadid 22° o (2010: 30° o). Sisevtimisrlusplaaride suurimaks turuks jäi Soome.

Uldehitusplaadid

Lldehiruspbaande kaive kasvas celmise aastaga vOrreldes 50° o, olles 6,’’ mm euror (2010: 4,4 mm eurot). Jarkuvalt on
suurlma osakaaluga tooreruhmaks ruuletOkkeplaadid. Pussis asuva kiudplaadivabnku peamiseks tooteruhrnaks on
pOranda plaadid. mida kasuratakse pearniscit parken alusena.



Mööblidivisjon

N1Oöblidivtjon on keskendunud puidust kodusisustusmoöbli tootmisele ja turustamisele. Moôblidivisjon toodab
iTloOblit nu clii-, tOO-, sOögi- km ka maganustuppa. Divisjoni jaekaubanduse kaubamark on Skano lung selle mine all
tegutsevad kontserni Oksteist müugisalongi — koim Eesns, Oks Lätis, Oks Leedus ja kuus l’kramas.

JaemUUk - Skano

Oluhselt suuremat tihe1epanu pooran kaesoleval aastal moobli jaekaubanduse arendarnisele. Jaeariga tegelemiseks on
loodud .S Vusnurk 100° osalusega nitarariubing — O1J’ Skano. Lans, Leedus ja Lkratnas tegutsevad 100° OL
Skanole kuuluvad tOtarettevOtted SL\ Skano, LAB Skano Li’ ja ‘I’OV Skano Lkraina.

}aemuuk nikicle lOike’I:

rid’ ( o käibcst Kaupluste an

2011 2010 2011 2010 31.12.2011 31,12.2010

I 683 657 34,1°o 35,8°o 3 2

I an 224 21,4 l1,2°o I I,I’ 1

I . 375 3a2 1 8,7° 2n,W 1 2
kiatna 720 594 36,0°c 32,3’ 6 7

KOKKIi 2 002 1 837 100,0% 100,00 a 11 12

2011, aistal avati Oks kauplus ‘I’alhnnas ning suleti üks kauplus Kaunases ja Knevis. Seoses nOrga noudlusega
vabsturgudel 2012. aastal uute salongide avamist ci plaanita. 2012. aasta alguses suleti lisaks uks kauplus Ukrainas
Dnepropetrovskis.

\ruandeaastal kasvas mooblidivis join Skano nirne all tegutseva 3ackaubandusele keskendunud tutarettevOtete kaive 9°’.
201(1. aastal vihenes tOtarettevOtete kätve 13°

Mööbli tootmine

21(11. aastal toodeti mooblivabrikus kasetaispuit mooblit. \Iooblivabnku sihtkhendiks on ceskàtt keskmisc ja vaikscma
suurusega rnoobh hulgi ja jaemuüjad, kellele on oluhne moObli omanaohsus, kórge kvaliteet mug paindlik
klien.Itteenindus.

\IOOblIval)nku inniuk rtikide lOikcs:

ii,, ( 0/0 käibcst

2011 2010 2011 2010

‘0 Ilk 2 987 ‘nn4 40,8°,, 45,2”.
I imaa 3 158 2 394 43,1°o

kaaIt in 194 225 2,7° o 3,3°o

I:,,ai 68 99 ((9°o 1,5

1 n,,d 12 56 (0 (° , 1,8’

‘I ,itarct1c ntkcl 917 86(1 12,5°, 13,1°

KOKKU 7336 6 638 100,0% 100,0%

2011. aastal moodusrastd investeeringud pohivarasse kokku ,2 mln eurot. 2010 aastal olid investecningud kokku 54
tubat eurot.

Suunmak s investeeringuks oh teises kvartalis ehttusmaterjahide divisjoni uue änüksuse POssis asuva kuuclplaadivabnku
ost pankronvarana soctusmaksumuses 6,4 mm euror. Sellele lisandusid veel tehase kasutuselcvOtmiseks tehiavad
investeeringud (1,2 mm eurot.



Skano. 21)12. aastal iätkame kulude kokkuhoidu ning jaeketi suuremat laienemist ei plaani.

Mööblivabrik. 2012. aastal jäàb rnuugimaht väiksemaks km tootmisvôimsused lubaksid. SectOttu on toomaht
mooblivabrikus jatkuvalt vitke. Tootajatega on sólrnitud kokkulcpped lühendatud tooaja kasutamiseks kuni 31.3.2)112.

Ehitusmaterjalide divisjon. 2012. aasta alguscs tootati vahendatud vOimsusega. Jatkame klicntidc otsimist icistest
piirkondadcst, eriti Aasia mkidest, samuti Venemaalt.

S \ i,ni rI r mi, ii mi sk man scisuga 31 1 2 21)1 1

5k5m:nc. is maia u S Sik S usnurk kuulum I I I tc\ . kumu scud eta vôttcl maandustcguvus aruinds aastal a SIms Idaval pcrim mdi) pimudus

Kontserni 2011. aasta keskmine ttiótajate arv oh 351 (2010: 308. 2011. aasta lópuks tOtiias .AS’is Vusnurk 332 inirnest
(2010: 25). Koos tutaretrevôtete personahga töotas kontsemis seisuga 31.12.2011 369 mimest (2010: 316). Kontserni
personah koosseisu kuulus aruandeaasta lOpuga 282 tööhst ning 89 spetsiahsti ja juhuvtOötajat (2(110 vastavalt 226 ja
91). Kontserni tootajate keskrnine vanus oh 44,’ aastat (2010. aastal 43,5 aastat).

Kontsemi tootajatele arvestati 2011. aastal töö- ja puhkustasusid summas 4,3 mm eurot (2010. aastal 15 mm eurot).
\Orreldcs celmise aruandeaastaga kasvasid kontserni palgakulud 25,2° o. 2011. aastal arvestan kontserni ettevotete
luhatuse lukmetele tötitasu brutosummas 234 tuhat eurot (2010. aastal 191) tuhat eurot) \>ukogu hikmetele 2(111.
2010. aastal tasu el makstud.

koniserni tootajate arvu jagunernine struktuuriüksuste vahcl (seisuga 31.12):

2011 2010 Muutus %
I Ititusmat eraltcIc do ism n 146 82 78,11°
51 mm bbs almnk 186 1i3 3,6
(>1 s1,ammmm 12 Itt 2) ),) I
‘I S Skaum 2 33,3

I \13 Skanmm 1.1’ 2 4 5)),))
1 ( >5 Skanu kramna 21 24 (12,5° m)
kutst.crn kmmlsku 369 316 16,8°’o



t, 2011 2010 2009 2008 2007
Kasumiaruanne
iitulu 17 330 13 929 3 152 17 929 15 947
I Bill) 5 3 436 1 430 651 I 261 1 587

Bit 1) \ rcntaahlu 19,8 0 1(1,3° 5,0° 7,)”
\nk..um 2 759 887 j77 714 1 019
\nrentaahIu 15.900 6.4 1.3° 4. 1° , 6,4’.
Puhaskasum 2 565 771 10 386 809
I°uhasrsisraahlus 14,800

5,5°o 1,1° 2,2 o 5,1

Finantsseisundi aruanne
Kogu arad 15 950 9 115 8 488 1)) 468 1)) 063
Ku trade puhasrcntiablus 16,1o 8,5° o,I° 3,7 8,u°
( )makapital 7 693 5 331 4 570 4 548 4 55
I )makapita]i mi1Lirabl1is 33,300 145° ((.2° . 8 . I 7,8°.,
\ olaknrdaj 51,80 41,5°o 46,2° 57° 55

LBU1’D.\ inkasurn + kulum
1B1TDA rentaablus = EBT’I’DA / rnüugitulu
.\rirentaahlus — änkasum / müügmilu
Puhasrcntaablus = puhaskasuin / rnuugitulu
Koguvarade puhasrentaablus puhaskasum / koguvarad
()makapitah puhasrentaablus puhaskasum / omakapital
Vôlakordaja ° kohustused / koguvarad
Puhaskasuni aktsia kohta puhaskasum / aktsiate arv
I lind tulu (PE) suhtarv aktsia sulgemishind / puhaskasum aktsia kohta
Aktsia raamarupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv
‘l’uruhinna ja raamatupidamisvaartuse suhe aktsia sulgemishind / aktsia raarnatupidamisvaartus
‘I’unikapitahsatsioon aktsia sulgernislund ‘ aktsiare arv

A kts I a

Aktsia hind

2(111. aastal oh avamishinnaks 1,39 eurot. KOrgeim hind, millega tehing tehti, oh 1,86 eurot ja madalaim 1,34 eurot.
2011. aasta sulgernishinnaks jai 1,62 eurot. Kokku kaubeldi 2011. aastal 910 92 aktsiaga ;a kogukaiheks kujunes 1,4
mln eurot.

2010. aasral oh avarnishinnaks 0,3 eurot. Kórgeirn hind, millega tehrng tehti, oh 1,56 eurot ja madalaim (),0 eurot.
2010. aasta sulgeinishinnaks 1ai 1,439 eurot. Kokku kaubeldi 2010. aastal 906 143 aktsiaga ja kogukaibeks kujunes 1,02mm eurot.

2009. aastal oh avamishinnaks oh 0,82 eurot. Kôrgeim hind, millega tehiing tehti, oh 1,03 eurot ja madalaim 0,44 eurot.
2009. aasta sulgemishmnaks jai 0,’2 eurot. Kokku kauheldi 2009. aastal 1 281 969 aktsiaga ja kogukaibcks kujunes 0,79mm eurot.

2008. aastal oh avamishinnaks oh 1,89 eurot. Korgeim hind, millega tehing tehti, oh 1,91 curot ja madalaim 0,65 eurot.
20(18. aasta sulgemishinnaks jai 0,’8 eurot. Kokku kauheldi 2008. aastal 201 513 aktsiaga ja kogukäiheks kuiunes 0,29mm eurot.

Akisia (3l.l2
\kt’ua ul0ns1slurhl

Pul iask iun aktsia kohi a I’d’ 1k
I hod tutu 01’ suhtarv
\ktsla raaruatupid.unisv.iart u.

‘lurulsinna a raan1atuI lamisvaartusu suhc
‘lurukapit.ihsato Ion

1,62 1,44 ((.72 ((.78 1.85
0,57 ((.17 (1,002 ((09 (),18
2,84 8,40 375,67 9,09 10,30
1,71 1.19 1.1(2 1.01 1.0!
0,95 1,21 ((.l ((77 1.81

7 288 6 479 3 239 3 509 8 323

MASNDUSAsSTA Ai+NNE 201’ +7 VISNuRK
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+1 0641

150.0

01.01.2010

100.0

50.0

0.0 Ik1Lu .L iL1 hdLJ L aiLs d tiiL LLL.

Aktsionärid

\krs,atu an
2682 192

194 037
93 534
67 5{s)
(0 ))))))

59 75))
5)) 600
5)) no
49231
45

( )alusc

59,62
4.31
2,n9
I.5’
1,33
1,33
1.12
Ill

9

01.01 .2009 01 .01 .2011

.\ktsiakapttah jaotus ornandatud aktsiate arvu j:irgi seisuga 31.12.2011:
,ikrs,onand,’r\krsi,ii:irid an ‘ \nsiat rv

I 99 95 15,0° 2 757 1)06°
100 999 254 40,2’ 98 458 2,19’
1 58) 9 9’)’) 247 39,)) 628 441 I3,97’

I I (III ‘)O’)’P 34 5,4’ 893 176 I 9.55’
10) sin — ‘)9’) 9’)’) 1 0.2’ , 194 n3 4.31
I i Ois 9 99’) 99’) 1 0,2” 2 682 192 39,62”
kukkit 632 100°,, 4 499 061 10))))))’

\ktsiakapitali aoius omanike tüübi Jargi scisuga 31.12.201 1:
.\ktsi,>nand an , akisionar,dsr .\ktsiat ,rv ‘‘ akt’uakapitant

I .rai’aI.aij 52! %2,5” 862 942 19,2”
I it’unnd 111 17,5° 3 636 119 8)1,8’,
Kukku 632 100’ , 4 499 061

\ktsiakapitah aotus aktsionan paritolu jargi seisuga 31.12.2011:
\ktslolLirld( an “ , aktsionandest \ktsiate arv “ aktsiakapiralist

Ini 589 93,0”,, 3 988 695 88,66”
I ,uksc inhuri’ 2 0,4” ,, 2)))) ) 37 4.45’
Rt.t 2 )J,4” 95 434 2.12”
N,,m 16 2,’’ ,, 8 911 1.91’’
I au 4 (1,6”,, 74 225 1,65”
\luud 19 3,))’ , 54 759 1,21’
k4ku 632 100’ ‘ 4 499 061

Ije 1° oalusega aktsionande nirnekin seisuga 31.12.2011:
3k Is,, mar
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koniserni juharuse ja noukogu hikmete otsene osalus selsuga 31.12.2011. a.
I In Adamson — ci oma aktsiaid
joakim johan I lelenius 20 000 aktsiat 0,44°
I leiti Rnsl>erg (OU Vilgan Konsultatsioonid) — 50 000 akrsiat 1.11°
‘.ndres Kivistik — ci oma aktsiaid
1inar Pahkcl — ei onui aktsiaid

Intressirisk

AS Vusnurk intressimäärade risk on sóltuvuses esmalt eurihori (Euro Interbank Offered Rate) vóimabkust muutusest,
kuna enamus kontserni laenudest on euriboriga seotud. Seisuga 31.12.2011 oh 6 kuu eunhor 1 ,61 ning 31.12.2010
seisuga 1,22.

lntressimaárade risk on sôltuvuses ka Eesti ta lZuroopa üldisest majanduslikust olukorrast fling pankade keskmiste
utressnmiirade muut-usiest. Kontsernil on intressimäärade rnuutustest tulenev rahavoorisk, kuna enamus laenudcst on
muutuva intressnniiraga. Juhtkonna hinnangul ci ole rahavoo risk oluhse mOjuga, mistôttu ci kasutata
finantsuistrumentc riskide maandamiseks.

Valuutarisk

Valuutarisk on kontserni risk saada oluhst kah1umit valuutakursside kóikumise tOttu. Valuutansk on seotud Skano
vilismtarde kiihemuurusega, seoses kohalike valuurade kasutamisega sihtturgudel. Peamiseir on riskile avarud
vaijaspool Ecstit asuvare rutarettevórere varad ja kohusrused. AS Viisnurk valuutansk muudest rehingutest on vaike.
kuna valdav enamus eksport import lepmgutest on sôlmitud eurodes.

Majanduskeskkonna risk

Majanduskeskkonna risk sôltub ehitusmaterjahde divisjonil üldistesr ehitusturu arengutest ning mOOblidivisjoml
tarhijatc rulcvikuootusrest rnajandushku heaolu suhtes. Kuigi majanduskeskkonna risk on endiscir korgem vOrrcldes
aasta taguse olukorraga on tänaseks olukord kuigipaiju stabibseerunud mug vastav risk vOrreldes eelmi°e aastaga on
ahcnenud.

Oiglane vaartus

Sularaha, clehitoorsete vOlgnevuste, lühiajahste laenude ja vOlakohustuste oiglased väirtused ci cone oluliselt nende
raaiatupidamisvhirtusesr. Pikaajahste laenude ja vôlakohusruste oiglane väàrtus ci crime oluhselt ncndc
raaiiatupidaiisvthirtusest, kuna nende inrressimäärad vasravad olulises osas turul kehtivarele intressimaäradelc.

Likviidsusrisk

Likvudsusrisk on vôiniahk kahjum, mis tuleneb piirarud vOi chapusavate rahahste vahendite olemasolust, mis on
vajalikud Kontserni tegevusest tulenevate kohustuste taitmiseks. Juhatus jälgib pidevalt rahaprognoose kasutades
Konrscrni rahahstc vahendirc olemasolu ja pusavusr vóerud kohusruste taitmiseks rung Kontserni srrateegilisrc
ccsmarkide finantscenrniseks.

AN[.A:T. \ NN



lutarettevc)tlatc osad:
(fl’ Skano (.) 1otx SI \ Skanr, ( \B Skano T( (V Sano

\harn.ia 1 0ti) I esti) (I ,at1 (I . du) ((‘ kraina)
( )sad art 31 122(00 tk 1 I 1 100 1
)ssprorsnt 31 122011) 100 10(1 1(1(1 I)))) 1(1(1

art ll22UI tk I I))))
()dti1roisitt3I.I22t)lI I)))) 1)))) 1))))

Skano OU tegelel) moobli (aernungiga Iestis, omades kolme mooblisalongi — Tallinnas Jarve Keskuses a Rocca \l
Mare Kaubanduskeskuse lung Parnus .\S Vusnurk peakonton I korrusel. OTJ Skano ornab 10(1° o ettevótetest SI\
Skano, I’\B Skano Li ja ‘I’OV Skano Lkanna.

SI\ Skano alustas tegevusr 2005. aasta novembris ja tegeleb moobh iaemuugiga Lätis, omades ühre moobhsalongi
Ruas. [.\B Skano LT alusras tegevust 200. aasta aprillis ja tegeleb moobh jaemüOglga I eedus, omades mOOblisalongi
\ilniuses. ‘I’()V Skano ljkraina alustas regevust 200”. aasra juunts ja regeleb moobh jacrnüügiga Lkrainas, ornades
mooblisalonge I larkovis, Kuevis, Donetskis ja Dnepropetrovskis.

OI* Isotex loonnse eesmargiks oh vôimaldada divisjonil tegutseda iseseisvalt oma kaubarnärgi all jaaktiviseerida oma
arivaldkondade arengul. Senses kontserni restruktureer•skaa elluviirniscga on tütarettevórre kasutarnisest loobutud.
‘lutarettevOttes OLs Isoiex ci ole 2011. ja 2010. aastal majandustegevust toimunud.



Hea Uhngujuhtrnse Tava aruanne

I lea L’hingujuhrirntse 1’ava (Tava) on juhiste a soovitushke reeglite kogum, mis on mOeldud jbrgimiseks eelkoige
iriOhingule, miRe aktsiad on vOetud kauplemisele Lestis tegutsevale reguleeritud turule. BorsiettevOtetele kchtib ‘lava
tbitrnise nOue pohimotrel ,,räidan vOl selgitan” alates 1 jaanuarisr 2006.

Tava kebtestab rnuuhulgas nOuded aktsionande Oldkoosolcku kokkukutsumisele ja labivumisele; noukogu ja juhatuse
koosseisule, tegevusele ja kohustustele, infomatsiooni avalikustamisele mug finantsaruandlusele.

Kuna ‘favas kirjeldarud pOhimOtted on soovitushkud, sOs kontsern ci pea ttngimata kOiki nOudeid jargima, kuid peal)
I lea 1.hingujuhtinuse ‘lava aruandes selgitarna, miks neid nOudeid ci taideta.

,\S Viisnurk lahmb oma aritcgevuses seadustest ja Oigusnorinidcst. Avahku ettevOttena lahtub .\,S Viisnurk oma
tegevuses ka Talhnna B)rsi nOuetest mng aktsionäride ja investonte vOrdse kohtlemise pnntsnhist. Sellest tulenevalt
jargib korirsern suures osas Tavas toodud uhiseid. kllpool on selgitatud nende ‘Java nOuete, mis ci ole hctkcl taidetud,
mittejargimise pohjuscid.

Purkt I 1 1 Erni/eni ni’ima/dah ak/sionOril esitacla küsimnsi pai’akorras nimeta/ud teemacle ks/i/a ka cane b/dkooso/eku toimumise
/dkooso/eku kokkukutsumise tea/es näitah erniten/ audressi i’hi c-posh aau/ressi. kuhn ak/sion/ir saab k/is/muse saa/a. Emitent

/aib hh/i/enda/ud kusmi,is/e/e i’as/arnise kas u/dkooso/eku/ i’astava teema aru/amise qfriI i’hi enne /i/dkooso/ekn toirnnmi*t. /a/tcs
ak/i ion//ri/c mi//sb//ku aja rastus a tutynmiseks. I //ima/use/ i’astah cmiten/ esitatud k//simnste/ejkha enne d/dkooso/eku toimumist niig
ai’a/dah k//simuic ja z’astnse emitendi veebi/ehei

I murendilc ci csitamd cnne uldkoosoleku toimurnlst uhtegi kOsimust.

Punkt 1.3.2 (7dkoosoieknl osa/enad kbikjuha/use /iikmed, nönkqgn esimeesja akimalasel ka kôik n3nkgu /iikmed ja ed//email dks
audntonite!.

30.U6.2U1 1 toimunud korrahscl uldkoosolckul osalesid kOik juhatuse lnkmed. Koosolekul ci osalenud nOukogu csimecs
ja audutor. Koosolekul ci osalenud audiitorit, kuna juhatus ci pidanud vajalikuks auduton osalemist, sest paevakorras ci
olnud ühtegi punkti, mis oleks vOinud vajada audutori kommentaari. Audiitor on oma arvamuse avaldanud audutori
ire1dusotsuscs, mules Oeldakse, et Koneserni konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kajastab olulises osas
Ougesti ja Oiglaselt kontserna finantsseisundir scisuga 31,122010 rung scud kuupiieval lOppenud ma;andusaasta
finantstulernust ja rahavoogusid kooskOlas rahvusvahehstc finantsaruandluse standarditega, nagu need on vaslu vOcrud
I ‘uroopa l,udu pooh. NOukogu on vi1jendanud rahulolu audutoru toOga.

Punkt 1 .3.3 Emitent tech las/anate siderahendite olemaso/ul ning juIiu/ kiti see ei ole hal/c lii,a ku/ukas. d/dkooso/eku/b(im/ce ja se//cit
cis,n’htu ,‘iiima/ikuk., .,ie/ei’a/,endi/e kaudu (nt Internet;.

Emitent ci teinud Oldkoosolekute jblgimist ja sellest osavottu vOimalikuks sidevahendite abil, kuna selleks puuduvad
tehnthsed vOimalused.

Punki 2.2. 1 Julia/use! on enam knit/ks (1; /iige niie,gjk/ia/use hikmete .ceast rali/akse jnhatuse esimees. Julia/us i’ôi nS’ukogu en/tab ita
julia/usc /dk,ne i’astutu.’ra/dkosea. .\ ô//k’gn esimees sb/rn/h jul/abuse iiikinqga tenia ,iiesannete thitmiseks arnetiiepingu.

Emitendi juhatusel on kaks liiget, kcllest üks on juhatuse esimees. Juhatuse liukrnetega on sOlinitud ametilepingud, mis
reguleenvad ka vastutusvaldkonnad.

Punkt 2.2.” lga juha/use /iikrne p5/i/pa/k, tn/ernustasu. /ahkumishdnitns, ta//c maks/anad maced h//ned iziig preemiasu /eemid, .iarn;iti
netide o/u/isecl tunnused (c/i v//rd/use! pbhinevad tunnused, motie’eerivad tnnnnsed ,jd rLcki tunnnsed) ava/datak.ce selges /U /i/iese/t
anisaada,’as ronmis erniteneli e’eehi/ehe/ ning [lea (‘///nnjii/itirnise ‘lana aniandes. z-li’a/datai’ad andmed on se/ged ja /i/iese/t arusaadarad,
Liii ,ial i’a,/’,ularac/ a/i eselt ku/u/use sminus/ cmitendi/e v//i thendo/ise ku/u/use snnriist ava/ikustamise pa/ia seisuiba.

Emitent ci avahkusta juhatuse lnkmetcle makstavaid tasusid pcrsooniti, sest emitendid arvates on tegemust juhatuse
Inkmcle tundliku ja tema pnvaatsust kahjustava infoga mug selle avaldamine ci ole emitendi juhtimiskvalitcedile
hinnangu andmiseks vajahk ning on etnitendi ja juhatuse hikme konkurentsivOimet kahjustav. Sellega seoscs on emitent
otsustanud, et pcrsonaalselt juhatuse hikmetele makstavaid tasusid ei avalikustata. 2011. aastal arvestati AS Vusnurk
uharusc lukmctelc tasu brutosummas 150 tuhat curot. J uhatusele on seisuga 31.12.2011 vastavah sOlmitud lcpingutclc

cite nbhtud lahkumishüvutis 6 kuu tOOtasu ulatuses.



Punki 2.3.2 .\oiikogzt o/sus/ah emilendi ja lemajithaliese /iileme i’ôi kma /tthedase voi temaga sea/ad Lczkiea tehiavate e,nitendi faa/si
a/n/isle Ic/an guile Iggemisuja maaral; se//isle tehingate liuggimuised. Xàukoguu p00/I /ieakskiidetud ic/singad juhainse Iiikme, lema lithedase the
temaga eo/ud /cikufa emi/endi vahe/ ana/datakse I lea U/singujuthtimise Tava aruandes.

lsmirendi ja terna juhatuse Inkrne vói tema hihedase oi remaga seotud isikuga rehinguid ci rehtud.

Punkt 3. 1.3 \iiukogu p00/I komiteede asuuamise/ ave/dab emitent ama veebi/ehe/ made o/emaso/u. b/esanded, koosseku fa kahn
erganisa/sioouuus. Koini/eedega no/nd nb/no/cede mmitmise/ eva/dab emiten/ samas korras ka mmtdatuse sisue ja teos/amise aja.

[rnitendi noukogu ci ole uhrcgi koniiteed 2011. aasta jooksul moodustanud.

Punkr 3.2.2 I âJ?ema/t/soo/ed non/saga /iikmed on sb/tumatud

Kaesoleval hetkel on nóukogus koim luger, kellest kedagi el saa pidada sOltumatuks Tava mOttes. lb .\darnson ja
Joakim Johan Ilelenius on cinirenri kontrolliva aktsionan OL Trigon \X’ood juhatuse hikmed. Fleuri Rnsberg on ‘lava
inoes sOlruv, kuna toorab ‘.S ingon Capital ja aulub teistele noukogu lnkrnetele. Samas on ernitent veendunud, ci
ecipoolnimetatud isukute kogemused ja readmiscd ragavad ernitendi efcktiivse ja kasumhku juhtimise ja arvestavad seega
ugakulgselu akrsuonärude htnidega.

Punkt 3.2.5 L/dkooso/ekn/ me/siratud nô/skogu /jikme lasu suurus]a maksmise kord ava/datakse I lea LThi,gcjjkh/u,nke ‘l’ava arucandes.
tunes era/di vbija peihi- ja /isatasu (i/s. /ahkumishdvituse ja mucud makstavad hilved).

Emitent ci maksa noukogu Iukmetele rasu.

Punkt 32.6 Kui ninkogu /iige on ma,iandusaas/a/ooksui/osa/enuid va/scm kuipoo/ie/ni’nko,gn kooso/eka/e/, si/s miig’gitakse see arnandes

KOik noukogu hikmed on osalenud rohkcm kui pooltel nOukogu koosolekurel.

Punkt 3.3.2 2’i/thkogu /iikme kandk/aa/ teavu/ab enne terna ,‘a/imis/ leisi nbukogn /iikmeid huvide kon/iik/i o/emaso/nu/, se/k tek/eimuse/
peak ,‘a/imtc/ lea/a/i Ia se//est ,‘ii,’i/ama/n/l. ru7ises/ pakkumises/. mis tehakse nukogu /iikme/e, tema /diedase/e phi /emaga a’o/nd
isiku/e ning on sea/ad emi/endi ma,/andustggevusega, teatab nh’ukagu /iige nun/ama/u/I nhu/cogu esimehe/ej/sjuthaiuse/e.

\Oukogu lnkrned pole teaviranud cmircnn kuni 2011. aasta aruande koosramisenu uhcsrki huvide konflikti
situatsioofli5t.

Punkt 5.2 Ilmiient ai’a/iknst,th aasta jooksn/ ava/ikns/amise/e knn/un’a /eahe ava/ikusiamise kuupäenad majandusaasia agiesei era/c/i
lea/es. on. /inem/ska/endir.

Emitenr ci avahkustanud eraldi icadet, kind avalikustarniscie kuuluv reave avahkustari hiljcrnah seaduses satestatud
tahtpaevadel.

Punkt 5.6 l)miIeni ava/ikustab ana/nutikutega kohiumiste, ana/kkiikute/e vhi investori/e/e vhi ins/i/utsionaa/se/e/e inves/ori/e/e teh/ava/e
e.ci//ns/e hi pressikonveren/side /oimnmise a,jied ftc asic/so/sad emitendi veebi/eheL

\astavalt ‘Ialhnna Borsi reglemendile avalikustab kontsern kogu olulise informatsiooni börsisüsrecmi kaudu. Emitent ci
korralda korraparasclt pressikonverentsc ja kohturnisi ning scetönu ci ole ka kohtumiste graafikur vóimalik avaldada.
Kohrumisrel investontega pnrdutakse celnevalt avahkustatud infoga.

Punkt 6.2.1 \ thkogu ice/s koos k/dkooso/eku kokkakutsumise /eatega aktsionkkde/e kiittesadaz’aks andmed andiitori kandidaadi
ka/tia, Kni andii/oriks .coonitakse ucime/ada ee/ne,’a/ majanduiaasta/ emi/endi arnancleid auditeethind and/i/or, u/is ma/dab n//si/saga
/‘innauugee tense /egernu c/c.

\udutorile rnakstaksc rasu vastavalt sôlrnutud lepingule. Lepinguliselt on tasu suurus konfidentsiaalne. Samas ci mOjuta
Iau avalikustamine emirendi arvates audureenmuse usaldusvaärsust. Kuna noukogu soovib audunonga koostOod jitkara,
kinmrab see noukogu rahulolu pracguse auduroruga.

KOikides rnuudes ki.isimuste vastab emirendi regevus Tavas kchtesratud nOuetcle.



Ke’kko rx t

Vasmvalr keskkonna saastuse komplcksse valeimise ja kontrollimise seadusele ornavad nil moobh km ka
elnrusmatcrjalide divis;on alates 2004. aastast tähtajatut keskkonnakomplcksluba. Kompleksloas toodud nOuetc
taitmisega on tagatud tootmistegevuse minimaalne kahjulik keskkonnamóju. Komplcksloaga sätestatavad nôuded
tagavad vee, Ohu la pinnase kaitse ning käitiscs tekkinud jintmete käitlemise keskkonnasaasthkul viistl.

Pakcndiseaduscs sitestatud nOuete täitmiseks sólmiti 2005. aastal leping I(esti Taaskasumsorgamsatsiooniga (1(.TO).
Lepinguga on AS Vusnurk andnud kOik pakendijaiitmetc kogumise, taaskasutuse ja vastava aruandlusega seotud
kohustused ule I’.’lO-le. Sellega tagatakse ka kóigile 1opptarbiate1e pakendi tasuta tagastarnise vóimalus Rohelise Punkn
margiga markeerirud konteinentesse.

2008. aasta keskel tóstetl mööblidivisjonis oluliselt veepohiste viimistlusmaterjahde osakaalu ja sellega saavutatl
lahustipóliiste rnaterjahde kasutamise mug lenduvate orgaanihste ühendite (LOL) heitkoguste vahendarnine lubatud
sumrnaarse heitkoguse maaranl.

Veekasutus
:u1w,i,r m 2011 2010 Muutus %
\akasutu’: 55,5 48.4 14,7”

p ih.i si hnnav si 3,9 4,1 2,5’’
i’o i’ onia puurLai’ ud) 20,6 14,1 46,1°
pnnav Si 31,0 30,3 2,3

Vuii:J,: 31,0 21.9 41.6”
tinIikii)t pubis hits 10,0 7.9 26,6’
h5 it’, al 21,0 14,) 5)),) I”

\ Siad i 24,5 26,5 7,5° o)

Veekasutus ja heitvee käitlus
‘u? ( 2011 2010 Muutus 0/

\ ekasutus 5,3 4,3 23,3’
o 0)15 si linnas si 2,7 2,8 (3,6” )
p Otas ‘ 1a ibis’. nd 1,9 1,9 1 1 1.1’
P°° 0,7 1,6 16,7”

‘i 18,4 28,0 (34,3”
,,hsit’, si 18,4 28,0 (34,3° ,)

Kulud kokkii 23,7 32,3 (26,6° ,)

Piisn.i 1 piihtavs rnu)ik 0 1.8 1))) I.)
I ini’hkud rulud In )kku 0 0,8 (It )0,0’’

Pöhihsed saasteained
/wuml,, 2011 2010 Muutus %
1 coOn’. ad ‘iri’.ianiliscd bhe”.did 21,3 1 1.8 8)1,5”
C )naani1ins ii tIm 3,0 5,2 6, 3’’
K ibbu 24,3 15.0 62,1)’

Jäätmekäitlus
lu? ( 2011 2010 Muutus %
C )htliks /itmstc Kudos 15,2 31.7 29.9”
las aa itmeft kaitlus 26,2 25,6 2,3”
Kulud kokku 41,4 37,3 11,0”

aati act, I aaskasutaniin, .ini ju’.’iti ria
ti itnoss K 18,3 28,5 55,8”
Puidu tukkjaatmct it uuk 2,4 2,3 4,0’’
Ms taIlt)iatms Cc mbdk 7,2 1,8 30)1,0”
I niplikud toLd In kku 27,9 32.6 (14.5”
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Kono d e tud aarnatupdamse aastaaruar i

ci rtcI u P

till ( 31.12.2011 31.12.2010
Raha ja raha ekvivalendid (lisa 3) 206 1 011
\Cnidud a ittumaksid lisa 3; 3 1 674 1 198
\arud lisa 6 3 177 2 484

Käibevara kokku 5 057 4 693

kinnis lrain\ usti:criiigud lisa 185 185
\lateriaalnc pOhi ara lisa 8 10 692 4 217
I in flat eriaalne pôhi ara lisa 9 16 20

Pöhivara kokku 10 893 4 422

AKTIVA (vara) KOKKU 15 950 9 115

\ ilakolnistuscd (lisa 3; 11) 1 380 1 383
\ 6lad ja ettcinaksed lisa 3; 12) 2 137 1 462
I aihiajalisrd rraldisrd lisa 13 11 8

Lühiajaliscd kahustused kokku 3 528 2 853

Pikaatalisd volakohustusd lisa 3; 10 4490 33
Pikaajalisud craldisid lisa 13 239 198
Pikaajaliscd kohustused kokku 4 729 931

Kohustused kokku 8 257 3 784

\ktsiakapital niiin’ Slrtuss lisa 14 2 699 2 85
I lkurss 364 364
k 4iistuslik rcsr kapital 288 288
Rc alisrriiuiata kursivah.d (II) 16
a tam.iia kasuin 4 353 1 88

Omakapital kokku (lisa 14) 7 693 5 331

PASSIVA (kohustused ja omakapital)
KOKKU 15 950 9 115

Konsoltdeerirnd raamatupidamise aastaaruande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande hsad 1k 21 kuni 46.
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nil ( 2011 2010

MCCG1TULU (lisa 25) 17 330 13 929

Müüdud toodangu kulu (lisa 16) (14 119) (10 665)

Brutokasum 3211 3 264

lurstuskulud lisa 17 (2 383) 2 001
lIdhalduskulud (lisa 18 (532 (427)
\Iuud iritulud lisa 20 2 506 90
\I uud ärikulud lisa 21 43) (39

Arikasum (lisa 25) 2 759 887

uiantstulud lisa 22 1
I mantskulud lisa 22 (188) (110)

KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 2572 778

lulumaks lisa 14; 23 (7) (7

ARUANDEAASTA PTJHASKASUM 2565 771

\luu koniidkasurri
\aluutakursi iuuutuste nöju (27) (10

ARIJANDEAASTA KOONDKASUM 2538 761

Tava kasum aktsia kohta (lisa 15) 0,57 0,17

Lahustatud kasum aktsia kohta (lisa 15) 0,57 0,17

Konsolideertrud raamattipidamise aastaaruande lahutainatuteks osadeks on aastaaruandc hsad 1k 21 kuni 46.
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Aritcgevuse rahavood

Kasum enne wlumaksustamisr 2 572 778

kasuini ki irrikiuru mi.’ initterahaliste tehingute.
antm’gr’\ usiga s’utud varad ja knhustustr’ saldodu
iYmuWsti.’ a invcst(i.’rimnis— vol hnantsccrirnistegc\ usega
sr’orud tulude ja kulud’ga (lisa 24 (2 050) 855

Pohitcgevusc gencrecritud raha 522 1 633
lntn ssnnaksud hsa 22 (188) 106)
Malstud tulumaks lisa 14: 23 (7)

Aritegevuse rahavood kokku 327 1 520

Investecrimistegevuse rahavood
\riiiksusL u’it (4 000) 0
\Iaturia,mls, ja imnmatmriaals’ pihivara s stammne lisa 8: 9) (713) (5,
I ii taret trvôtte mnunk 0 3

Investecrimistegevuse rahavood kokku (4 713) (772)

Finantsccrimistcgevuse rahavood
Saadud 1. mind lisa 11) 5 905 445
I .aeiiude tagasimnaksmine (lisa 10 (1 899) 537,

kapitalift ndi inaksed IKa II) (252 38,
\krsiakapiiali v’lhundamine ‘lisa 14 (176) 0

Finantseerimistcgevuse rahavood kokku 3 578 (130)

RAFIAJAAGI MUUTUS (808) 618
RAH,A JA RAHA EKVTVALENTIDE
VALUUTAKURSI MUUTUSTE MOJU 3 4

RAHA ALGJAAK (lisa 3) 1 011 389
RAHA LOPPjAAK (lisa 3) 206 1 011

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruancle lahutarnatuteks osadeks on aastaaruande lisad 1k 21 kurui 46.
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KonsoNdeeritud omakapta muutute rua ‘me

Iaiendav informarsioon ornakapitali osas on toodud lisas 14.

lasurn

konsolideentud raamarupidarnise aastaaruande Iahutarnatutcks osadeks on aastaaruande lisad 1k 21 kuni 46.
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wsukapital kursa ahdp11! \ktsiakapital kkurss K,kku

Saldo 31.12.2009 2 875 364 288 26 1 017 4 570

lY7(,ll1I II/.I 710’ tAi,,un I
\ 1w, i’,n.jk.ium (I 0; I, (I 5
201 I) aasta kuondkasurn 0 0 0 10’ 771 761Saldo 31.12.2010 2 875 364 288 16 1 788 5 331

\kt1.ift nh1T1\ .sarruu
11l.’r.LrVcs .Imifl er1)dss. 176, ) 176
1t7uFldt,.iii palu,ki,urn 2 56 2 555

51w, kow,dkaurn (T; 0 (27)
20!! last,1 koondkasum 0 0 27) 2 565 2 538
SaId,) 31.12.2011 2 699 364 288 (11) 3 353 7 693
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Raamatupldamlse aastaaruande hsad

Uldinformatsioon

.\S Viisnurk (EttevOte) (registrinumber: 1142143; aadress: Suur—lóe 48, Pärnu) on Eesns registreentud cttevóre, imlic
Tegevus toirnub Eesris, ;a lábi tütarettevótete Lätts, Leedus ja Ukrainas. Seisuga 31. detsember 2011 koostarud
raarnntupidamisaruannetesse on konsolideeritud Ettcvôte ja tema tütarettevôtted (koos viidatuna Kontsern): OU
Skano: OU Isotex ja OU Skano 100° o tütarcttevótted SIA Skano; UAB Skano LT ja TOY Skano ljkrama. Kontscrni
pohitegevusvaldkondadeks on puidu kasutamisel baseeruva mööbh ja pehmete puitkiudplaatide tootmine ja rnuuk.

,\S Vusnurk isutan 19.09.2007. aastal endise AS Viisnurk, praegune AS Trigon Property Development, jagunemisel,
imile tulemusena tootmisuksused, st. ehimsmaterjalide divisjon ja mööbhdivisjon eraldati ja vudi Ole uude ettevöttesse.

Kontserni aktsiad on noteeritud Tallinna Vaärtpaberibörsi pOhinimekirjas. AS Yiisnurk tuumikomanik on OU1’rigon
Wood. Kuni 2009. aasta novcmbnni otnas AS Viisnurga Ole loplikku kontrolh TDI Investment KY. .\lates 2009. aasta
novembrist km OU Tngon Wood osalus jaotati ara, puudub Konrsernil lóphkku kontrolli omav osapool, kuid
Kontserni Ole olulist moju omavateks isikuteks on osaühingu Tngon Wood suuremad omanikud seisuga 31.12.2011:
AS Trigon Capital (30,13° o), Veikko Lame Oy (26,49° o), I lermitage EesO OU (12,64° o, Thominvest O’ (11,94° >) ja
SF.B Soome kliendid (10,96° o).

Käesolev konsohdeentud raamatupidamise aastaaruanne on AS Vusnurk juhatuse poolt kmnitatud avaldamiseks
ansi 2012. Vastavalt EesO Vabaritgt Ariseadustikule kuulub aastaaruanne ldnnitamiscle \5 nóukogu ja

iildkoosoleku poolt. . ktsionandel on óigus juhatuse poolt koostatud ja kinnitamd majandusaasta aruannet mute beaks
knia ning nOuda uue aruande koostamist.

Arvestuspöhimötete kirjeldus

Konsolideeritud raamatupidamisaruannetes rakendatud peamised arvestuspOhimotted on lahtiseletatud alljärgnevalt.
\rvestuspohimOtteid on kasutatud járjepidevalt kóigil aruandes näidatud aastatel, kui pole dekiarecrirud teisiti.

Koostamise alused

AS \usnurk 2011. aasta konsolideentud raamarupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses Rahvusvaheliste
Finantsaruandluse Standarditega (IFRS), nagu need on vastu vóetud Euroopa Liidu poolt.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud fmantsnaitajad tuginevad póhihselt nende ajaloolisele soetusmaksumuselc.

11R5 iga kooskOlas oleva raamatupidamise aastaaruande koostamine nOuab juhtkonnapoolset eelduste kujundamist,
hinnangute tegemist ja otsuste langetamist, mis mOjutavad rakendatavaid arvestuspOhtmOtteid, kajastatud varasid ja
kohust-usi ning tulusid ja kulusid. Hmnangud ja nendega seotud eeldused tugmevad ajaloolisele kogemusele ning
mitmetele muudele fakridele, mis arvatavasti on asjakohased ning lähtuvad asjaoludest, mis kujundavad varade ja
kohustuste väärtuste hindamiseks pohimôtted, mis ci tulenc otseselt muudest allikatest. Tegeikud tulemused vOivad
olla hinnangutest ennevad.

I linnanguid ja nende aluseks olevaid eeldusi vaadatakse Ole perioodthsclt. Muutuseid raamatupidamishkcs hinnangutes
kajastatakse edasiulatuvalt hinnangu muutuse toimumise perioodi hetkest. Need valdkonnad, mis eeldavad
keerulisemaid hinnanguid mug kus raamatupidamishinnangutel ja arvestatud eeldustel on oluline mOju raamarupidamise
aastaaruandes kajastatud inforrnatsioonile, on avahkustatud eraldi lisas 4.

Esitlusviisi ja arvestuspôhimotete muudatused

(a) Muudatus arvestus ja esirusvaluutas
1. jaanuaril 2011 uhines Ecsti Vabaruk euroalaga ja vOtns rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas hesti
krooni. Vt. tapsemalt arvesruspohimote C.

jr it , I it p 0
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(b) Fsirlusviisi niuutus

I .aiendatud on juhatuse ja nOukogu himetele arvestatud hüvitised koos rnaksukuludega saajate ringi
konsohdeenmisgruppi kuuluvate kOikide ettevOtjare juhatuse ja noukogu liikmetega ning seoses sellega on
korrigeeritud eelmise persoodi vOrreldavad näitajad:

2010 2010 —

e t t (‘11korrigeeritud
I uliLii ilisud hus itd 190 II 7 o w oh ato or y
iaIrnaks 65 15 i)hdrt)hS __17•

KOKKU 255 142 K i a I
——

I

(c) [me vOi muuderud standardite ja rOlgenduste rakendamine
I. utel vOl muudetud standarditel vOi tOlgendustel, mis hakkasid esmakordselt kehtima 1. jaanuaril 2011 algaval
aruandeaastal ci olnud oluhst mOju kontsernile.

(d) Iued standardid, rolgendused ja nende muudatused
Vaija on antud uusi vOi muudetud standardeid vOi rOlgendusi, mis muutuvad kontsernile kohustuslikuks alates
1. jaanuarist 2012 vOi hilisematel perioodidel ja mida kontsem ci ole rakendanud ennetahtaegsclr:

11RS 12 ,, \valikustamise nOuded osaluste kohta teistes ettevOtetes” (rakendub 1. jaanuaril 21)13 vOi hiljetn algavatele
aruandeperioodidele; ci ole veel vastu vOetud Euroopa Ludu pooh) Standard rakendub ettevOtetele, kellel on osalused
tutarettevottes, uhisettevotmises, sidusettevOttes vOi konsolideenmata strukrureenrud Oksuses; see asendab L\S 28s
,,Investeenngud sidusettevOtetesse” praegu sisalduvad avahkustamise nOuded. IFRS 12 nOuab ettevOtetelt selhse
inforniarsiooni avalikustaniist, mis airaks finantsaruande lugejatel hinnata tütar- ja sidusertevOtetes. OhisettevOtmistes ja
konsohdeenmata srruktureeritud üksustes osaluste olemust ja osalustega seotud nske ja finanismOjusid. \cnde
cesmarkide taitnnseks nOuab uus standard crinevate valdkondade kohra info avahkusramist, sh tuleb avahkustada (i)
olulised otsused ja hmnangud, mida tehti määramaks, kas ettevOte kontrollib, dhiselt kontrollib vOl omab olulist mOju
telse ettevOtte rile; (n) rohkem infot mittekontroflivale osalusele kuuluva osa kohta kontserni tegevustes Ia
rahavoogudes; (in) summeernud finantsinformatsioon tOtarettevótete kohta, milles on olulised mittekontrolhvad
osalused; ja (iv) detailne info osaluste kohta konsolideerimata strukrureenrud Oksustes. Konrsern hmdab standardi mOju
finantsaruandele. Standard nOuab tdiendava info avahkustamist konsohdeentud aastaaruandes.

lIRS 13 ,,ãiglase vadrruse mOOtmine” (rakendub 1. jaanuanl 2013 vOi hiljem algavatele aruandepenoodidele; ci ole veel
vasru vOetud Luroopa Ludu pooh) - Standardi eesmdrgiks on iihflusrarnine a keerukuse vahendamine; sectOttu sisaldab
standard Oiglase vaartusc korngeentud definitsiooni ning oiglase vdärtuse mOOtmise aluseid a avahkustamise nOudeid,
mis on kasutatavad 1dm erinevate TERS standardite. Kontsern hindab standardi mOju ftnantsaruandele.

1.\S 1 muudatused ,,Muu koondkasumiaruande kirjete esitaminc” (rakendub 1. ;uuhl 2012 vOl hiljem algavatele
aruandcpenoodidelc; ci ole rec1 vastu vOetud Euroopa Liidu poolt) Muudatuscd nOuavad ettcvOtctclt muus
koondkasumiaruandcs esitatud kirjete lagalnist kahte ruhma, sOltuvaft sellest, kas neid vOib vOi ci tohi tulevikus umber
klassifitsecrida kasumiaruandesse. \Iuudetud on L-’S I pooh kasutaravat sooviruslikku aruande nimetust, uus nimetus
on “Kasunii ja muu koondkasumiaruanne”. Kontserni hinnangul tuleb muudetud standardi rulemusena muuta
finantsaruanncte esltusvusi, kind see ci mOmura tehingute ega saldode kajastamist.

Muudetud L\S 19, “llrivitised tOOtajatele” (rakendub 1. jaanuaril 2013 vOi buljem algavatele aruandeperioodidele; ci ole
veel vastu vOerud Euroopa Ludu poolt) —. muudab oluhselt kindlaksrnadratud huvifistega pensioni kulu a toosuhte
lOpetamisc huvitiste kajastamist ja mOOtnust ning kOikide tootaja tele antava te hOvitistc kohta avahkustatavat
informatsiooni. Standard nOuab, Ct kOik muudatused kindlaksmaiiratud hOvinse netokohusruses (varas) tuleb kajastada
nende toimumise herkel jdrgnevalt: rOOalase teenistuse kulutus ja neto intressitulu ( kulu) kasumiaruandes ja
umberhindamine muus koondkasumiaruandes. Kontsern hindab muudcrud standardi mOju finantsaruandele.

Llejaanud uutel vOi inuuderud standarditci vOi tOlgendusrel, mis veel ci kehti, ci ole eeldatavasti olulist mOju
koutsernile.

VOrreldavus

I’inantsaruanded on koosrarud lahrudes jarjepidcvuse ja vOrreldavuse printsiibist, metoodika inuuruste sisu ja nende
inOju on selgitatud vastavates lisades. Km finantsaruannete kir;cte esitust vOi kiassifitseenmise meetodit on muudctud,
siis on korrigeeritud ka eelmiste penoodide vOrreldavad nditajad.
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Tehingud välisvaluutas fling välisvaluutas likseeritud finantsvarad ja -kohustused

a) krvestus ja esitusvaluuta

Kontserni ettevótetes peetakse arvesmst valuutas, milleks on ettevOtte aritegevuse pohihse maanduskeskkonna valuuta
(arvestusvaluuta). Konsolideeritud raamatupidamise aastaruanne on koostatud eurodes. mis on cmaettevótte
arvestusvaluuta ta kont semi csitusvaluuta. Kuni 31 detsembrrni 2010 oh kontserni arvestusvaluutaks 1 esti kroon, mis
oh tikseenrud euro suhtes kursiga 15,6466 krooni euro kohta.

Konsohdeenrud raamarupidamise aastaaruanne on esitatud tuhandetes eurode s (EUR) kooskólas Tallinna Ilorsi
nOuetega.

(b) Tehingud vSlisvaluutas nmg vähsvaluutas fikseeritud varad ja kohustused

\iIisva1uuta tonnunud rehingud on umber arvestatud arvestusvaluutasse. kasutades tehingupaeval kchrinud Luroopa
Keskpanga vastava valuuta amethkku notecringut. Raha ulekandmise ja tehmgupaeva kursside erinevuse korral tekkivad
kursivahed kajastatakse koondkasumiaruandes. Vähsvaluutas fIkseeritud monetaarsed varad ta kohustused on Omber
hinnatud aruandeperioodi lópu seisuga kehtmud Euroopa Keskpanga arnetliku noteenngu alusel euro suhtes.
I. mberhindanusest tekkinud kasurnid ja kahjurnid kajastatakse koondkasumiaruandes. Vólakohustuste ning raha a raha
ekvivalentide umberhindamisest tulenevad kasumid a kahjumid on kajastatud kasumiaruandes finantstulude ja
ku1udena muud valuutakursside muutustcst tulenevad kasumid ta kah3uinid aga muudc Sritulude vOi tegevuskuludena.

(c) Valismaal asuvate tutarettevOtjate konsohdcerirnine

Valismaiste rnajandusuksuste, kelle arvestusvaluuta es-inch Kontserru esirusvaluutadest. majandustulemuse
tmintsnaltalate konverteenmit e esitlusvaluutadesse toirnub argnevaIt:

(a) varad ja kohusrused hinnatakse umber eurodesse bilansipaeval kehtinud Euroopa Keskpanga kursi alusel, vaija
arvarud pohivarad, mis on hinnatud eurodesse soetuspáeval kehtinud valuutakursi alusel.

(b) rulud ja kulud konverreentaksc kasutades aasta keskmist valuutakurssi (vSlja arvatud juhul, kut antud keskmist
ci saa lugeda rehingupaevadel vahtscvate maarade kumulatuvse môju móisthkuks umardamiseks, milhsel j uhul
tulud ja kulud konverteentakse tehingu toimumise kuupaevadel);

(C) umberhindluse vahe kajastatakse omakapitahs eraldi kirjel ,,Reahseenmata kursivahed”.

Ukski kontserni kuuluvatest tutarettevótjatest ci tegutse hdperinflauivses majanduskeskkonnas.

Konsolideerimispöhimotted ja tütarettevötete kajastamine

Ittevotet loerakse tütarettevOtteks uhul, km Kontsern omab ettevóttes ule 50° o ettevótte haaleoigushkest akisiatest vôt
osadest vôi on vOimeline kontrollima selle tegevust ja finantspohitikat kasusaamise eesmargil. KOik tütarettevótted on
Koniserni aastaaruandes konsohdeeritud. Kontsern kasusab Sriühenduste kajastamisel c>mandamisnwetodit.
futaretteOtte vOi anuksuse ostmisel uleantud tasu koosneb uleantud varade, omandaja pooh vôetud kohustuste ja
l’ontserni poolt emiteentud ornakapitahinstrumentide óiglastest vàartusrest. Uleantud tasu sisaldab ka tingimushku tasu
kokkuleppest tuleneva vara voi kohusmse Oiglasr väSrrust. Omandamisega seotud kulutused kaastatakse kuluna.
()inandarud eristatavad varad ja kohustused nrng tingimuslikud kohustused vóctakse osrukuupäeval arvele nende
oiglastes vaSrtustes. Iga Sriühenduse puhul tech Kontsern vahku, kas kajastada mittekontrolhv osalus omandatavas
ettevOttes ôiglases vaartuses vôi mntekontrolhva osaluse proportsionaalses osas omandatavast eristatavast netovarast.

konsolideentud finantsaruandes on rida realt konsohdeeritud koigi Emaettevôtte kontrolh all olevate tutarettevôtete
(v.a edasimuugi eesm argil omandatud mtarettevótted) finantsnäirajad. Kontserni kuuluvate ettevOte te omavaheliste
rehingure miemusena tekkinud saldod, tehingud nmg reahseerumata kasumid ja kahumid on konsolideenrud
aasraaruandes ehmineerirud, samuti on ehminecritud realiseerumata kahjumid, vilja arvarud km kahjumit ci saa katta.
Kôikide Konrscrni kuuluvate ettevOtctc arvestuspóhimOttcd on kooskOlas Kontserni arvestuspohimotctega. Vajadusel
on iutarettevOtcte arvesruspohimotteid inuudetud kindlustamaks vastavust Koniserni arvestuspôhimötetele.

I macttevOttc konsohdecrimata póhiaruannetcs kajastataksc invcsteeringmd tOrarettcvótetesse soerusmaksumuses
(rnullcst on vajadusel maha arvatud vSSrnisc langusest tulencvad allahindlused).

Finantsvarad
. * -— -... —
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Sôltuvalt tinantsvarade oniandamise eesmarglst ja juhtkonna plaanidest jagarakse finantsvarad jargmistesse
kategooriatesse:
- Oiglases vaartuses muurusega läbi kasumiaruande kajastatavad finantsvarad;
— nôucled ja laenud;
— lunastust:ihtajani hoitavad investeeringud;
— muugiootel finantsvarad.

inantsvara kategooria rnaaral) juhatus finantsvara esmasel kajastarnisel.

Kontsern ci ole lngitanud uhtcgi finanrsvara lunastusthhtajani hoitavaks invcsteennguks, oiglases vaarruses muutuscga
lahi kasumiaruande ega muügioorel finantsvaraks.

1.aenud ja nóuded on fikseeritud vol kindlaksmääratavate maksetega tuletismstrumenndeks mitteolevad finantsvarad,
mis ci ole noteeritud aktnvsel turul. Laenustd ja nOudeid kajastatakse käibcvaradena, vaija arvarud juhul. kui laenu vOt
nOude tähtaeg on aruandeperioodi lopu seisuga üle 12 kuu. Sellisel juhul kajastatakse neid pOhivaradena. Laenude ja
nOuete kategoorias on kajastarud järginised finantsvarad:,,Raha ja raha ekvivalcndid”, ,,l.le 3-kuulise tahtajaga
deposiidid pankades”. ,,\Ouded ostjate vastu ja muud nOuded”.

(b) Kajastamine ja inOOtmine

l-mantsvarade oste ja mOüke kajastatakse rehingupaeval. Finantsvarade kalastainine lOpetatakse, kin Oigused
investeeringutest tulenevatele rahavoogudele on lOppenud vOi üle antud ja kOik olulised omandiOigusest tulenevad
nskid ja hOved on Ole Liinud. I .aenud ja nOuded vOetakse esmalt arvele oiglases vaartuses koos tehingukuludega.
Edasiselt kajastatakse laenusid ja nOudeid korrigeeritud soetusmaksumuses, kasurades sisemise intressimaara ineetodit
(munus vOimahkud väartuse langusest tulenevad allahindlused). Vaata ka arvestuspOhimOte G.

konisern hindab igal bilansipäeval, kas on tOendeid sellest, er móne finantsvara vOi finanrsvarade grupi vaartus on
vahenenud.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ning rahavoogude aruandes kassa s olevat sularaha, arvelduskonrode
iaake (v.a. arvelduskrednre) fling kuni kolmekuuhsi rährajahsi pangadeposnrc. Raha ja raha ekvivalendid on kajastarud
korrigeeniud soerusmaksumuses.

NOuded

\Ouded on fikseeritud vOt kindlaksmiiärai-avate maksetega tuletisinstrumentideks mitteolevad finantsvarad, mis ci ole
noreerirud aktuvsel turul. Ouded on esmalt arvele vOerud nende Oiglases väartuses koos tehingukuludega. Parast
esmast arvele vOtmlst kajasrarakse nOuded korrigeerirud soetusmaksumuses, millest on maha arvarud väarrusc langusest
rulenevad allahindlused.

\ouere allahindlust kajasratakse, kin esineb objekruvseid tOendeid selle kohta, et kOik nOuere summad ci laeku vastavalt
noucte esialgserclc Iepingunngimusrele. \sjaoludeks, mis vittavad vOimahkule nOuete väärruse langusele, on volgniku
pankrot vOt oluhscd finantsraskused rung makserahtaegadest mittekinnipidamine. Individuaalselt oluliste nOuere
vaártuse langusi (st. vajadust allahindluseks) hinnarakse iga osrja kohta eraldi, lährudes eeldaravasri rulevikus laekuvatc
sunnnade nuiidisväkrtusest. Sellisre nOuete puhul, mis ci ole individuaalsclt olulised ja mOle suhies ci ole otseselt teada,
et nende vàartus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogeiiiust
laekumata jainud nOuete osas. IbatOenkohselt laekuvate nOuete allahindlussumma on vahe nende nOuete hilansthse
vaartuse ja rulevaste rahavoogude nOOdisvkirruse valid, kasutades siseIruse ntressimnira meerodit. NOucte bilansilisr
vaarrust vahendaraksc cbatOenaohselt laekuvate nOuete allahindlussumina vOrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse
kasuiniaruandes muudes ärikuludes. Kut nOue loetakse lootusetuks, kantakse nOue ja tema allahindlus hilansist vaija.
Varein alla hinnarud ebatoenaohsre nOuere laekuniust kajastatakse ebatOenaoliselr laekuvare nOuete kulu vahendamisena.

Varud

Varud on hinnarud raamarupidainisbulansis lahrudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus vOi nero
realiscerimisväärtus. Varud vOerakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, orsestest jak:tudsetest tontmiskuluiustest ;a muudest kulutustest, irns on vjahkud varude vinniseks endeolemasolevasse asukohra
ja se.isundisse. anult identifitseetlmiseks
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Varude osrukulurused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, maid mittetagasratavaid makse
ja varude soetamlsega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude
tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (tooralne ja materahde ning pakkematerjalide
maksumus, Iópetamata roodangu ladustamisega seorud vältimatud kulutused, roöhste palgad) kin ka tootmisega otseselt
seotud pusi- ja muutuvaid üldkulutusi, mis jagarakse toodete soetusmaksumusele normaalsest rootmismahust lahtudes.

Varude arvesramisel kasutatakse Kontscrms kaalutud keskniise soerushinna meetodit.

eto reahseenmisviiärtus on toodete hinnanguhne muugihind tavaparase aritegevuse kaigus, millest on maha arvatud
hinnangulised kulutused, mis on vajalikud toote muugivalmidusse vumiseks ja müügi soontamiseks .Allahindluse
summa kajasraraksc kasumiaruande kirjel Müiidud loodete ku/iid.

Kinnisvara arcnduse eesrnargil rehrud kulutused kajastarakse bilansireal Varud sóltuvalt valmidusasrmest kas lopetamata
toodanguna vöi valmistoodanguna. Kut kinnisvara arendust finantseeritakse laenuga, hsatakse arenduse ajal tekkinud
bienukulud kinnisvara maksumusele. Valminud kinmsvaraohjekti inüdakse kas osm (eramute, korrerite, buroopindade
vms kaubana) vol rervikuna Muugitulu kajastarakse kin rulu kaupade muuglst. Kninisvara muugil sOlmitakse
vOOrandaja ja omandaja vahel notariaalselt rOestamd kokkulepe kinmsomandi üleandnuscks ning tehakse sellekohane
kanne kinnisrusraamatusse.

Li Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteenngud on kinnisvaraobjektid (maa, hoone), mida Kontsern hoiab omanikuna vOl kapitalirendi
tingimusrel, renditulu reenimise vOi ruruväarruse kasvu cesmargil ja mida ci kasutata cnda majandustegevuses.

Kinnisvarainvesteeringud kajastataksc algselt soetusmaksumuses, mis sisaldab tehingukulusid. Edasiselt kajastarakse
kmnisvarainvesrceringuid soetusmaksumuses, mida on vähendatud akumuleeritud kulurni ja varade vaartuse
vahenemisest tuleneva kahjumi vOrra, Kinnisvarainvesreeringuid amorriseeritakse lährudcs nende kasuhkust elucast
kasutades hneaarset arvestusmeetodit. .-\astased amortisatsiooninormid on 2,545%. .‘irvestuspO1umOtted on samad,
irus matenaalsel pOhivaral (vt. arvesruspOhimOtcj).

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mu vara on kasutatav vastavalt juhtkonna pooh plaanirud eesmargil
nmg lopetatakse kui Oppvaártus tilcrab bilansthst jääkmaksumust vOi vara lOpliku eemaldamiseni kasutusest. Igal
bilansipäeval hinnatakse kasutaravate amornsarsioonimáärade, amortisarsioommectodi ning lOppvaartuse póhjendarust.

Rekonstrueerimise ja parendamise kulud lisatakse csialgselc soerusmaksumuscle, kui on rOcnäohne, et sdllcst tekib
tulevikus Kontsernile majandushk kasu ning kulud on usaldusväarselt mOOdetavad. Muud hoodus- ja remondikulud
kajastataksc kasumiaruandes kuluna nende roimumise perioodil.

j Materiaalne pôhivara

POhivarana kajastatakse konrserni orna majandusregevuses kasutatavaid varasid kasuhku elueaga ule tihe aasta.
Materiaalne pOhivara vOetakse algselt arveic soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (sisaldab tolhmaksu ja muid
mittetagastatavaid makse) ja otseseh soetamisega scotud kulurusest, mis on vajahkud vara vumiseks tOtiscisundisse ja -

asukohta. Pikema penoodi jooksul valmistatava pOhivara soetamiseks vOerud finantskohusrustega seotud kulutused
kapitahscentakse pohivara koosseisu. Omatarbeks valmistatud pOhivara soerusmaksumust ka;asrarakse kasutades samu
pOhimOtteid, mis ostetud varade puhul.

POhivara rekonsrrueenmise ja parendamise kulud lisatakse csialgsele pOhivara soeiusmaksumusele vOi kajastatakse
eraldi varaobjcktina, kui on tOcnäolinc, et sellest tekib tulevikus Konrsernile majandushk kasu ning varaobjekti
soerusmaksumus on usaldusváärselt mOOdetav. Muud hooldus- ja remondikulud kajastatakse kasumiaruandes kuluna
nende tounuiruse penoodil.

Materiaalset pOhivara kaiastatakse soetusmaksumuscs, mida on vähendatud akumuleeritud kulumi ja varade väartuse
vahenemisest tuleneva kahjumi vOrra (Vt. arvestuspOhimOre L). Ennevus pOhivara soerusmaksumuse ja lOppvaärruse
vahel amortiseerirakse pOhivara kasuliku cluca jooksul. Km materiaalne pOhivara koosneb oluhstest komponentidest,
millel on erinev kasuhk elmga, kajastataksc need komponendid craldiseisvate varaobjckridena selliste
amortisa tsiooninormiclega, mis vas ravad nende kasulikuic elucale.

POhivara amortiseenrakse lahrudes nende kasuhkust elueast, kasutades hneaarser arvestusmeetodit. Uksikutelc
pOhivaradele rakendatuci aastascd amortisatsiooninormid pOhivara gruppidc lOikes on alljargncvad (%):
• hooned ja rajarised 2,5 15
• masinidji cidmcd 10— 2
• transpordivahendid 10 — 20 hdthijled for the purpose of dentWIcaUon oniy
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• muu invdntar, sisseseade 21) — 40
• maad ei amortiseenta

:\.mortlsatslooni arvestalnist alustatakse hetkest, mu vara on kasutatav vastavalt1uhtkonna pooh plaanitud eesmargil
rung lopetataksc km lóppväartus uletab hilansihst jaakmaksumust, vara lOpliku eemaldamiseni kasutusest vói
umberklassifitseenmisel “muugiootel póhivaraks”. Igal bilansipacval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimaarade,
airiortisatsioonuineetodi rung loppvaartuse póhendatust.

juhul km pohivara kaetav väärtus (s.o kôrgem kahest järgnevast näitajast: vara oiglane väirrus (munus muugikulutused)
a vara kasutusviartus) on väiksem tema bilansthsest jaikmaksumusest, on marenaalsc pohivara objektid alla hinnatud
nende kaetavale vaartusele (vaata ka arvestuspohimoter osas L).

Materiaalse pôhivara kajastamine lópetatakse vara vOOrandamise korral vót olukorras, kus vara kasutamisest vOi
muugist Cl celdata enam majanduslikku kasu. Kasum vOi kahjum, mis on tekkinud rnateriaalse póhivara ka3astarnise
lopetamisest, kajastataksc kasumiaruandes muude äntulude vôi muude àrikulude real.
Materiaalse pohivara objektid, mis väga tócnäohselt müOakse lähema 12 kuu jooksul fling mille puhul juhtkond on
alusranud akriivset muugltegevust ning varaobekte pakutakse muugiks nende oiglase väarrusega reahsthku hinna eest,
klassifitseerirakse umber muugiootel puhivaraks.

¶ Immateriaalne pöhivara

Immateriaalne pOhivara vOetakse arvele soetusmaksumuses fling kajastatakse edasiselt soctusmaksumuses, mida on
vahendatud akumuleerunud kulumi ja varade viäruse vähenenusest muleneva kahjumi vórra (vt arvestuspOhimote I.).

Immatenaalset pOhivara amortiseeritakse lahtudes kasulikust elueast (2,5-5 aastat) kasutades hneaarset
arvestusmeerodit. Kontsern ci oma määrarnata kasu]iku elueaga imrnateriaalset pohivara.

( Mittefinantsvarade väärtuse Langus

,\mormlseerltavatc varade rung puramaru kasutuseaga varade (maa) puhul hinnatakse vara vaartuse vôirnahkule langusele
vutavate aslaulude esinemist. Sellisre asaolude esmnenuse korral hinnatakse vara kaetavar väatusm mug vOrreldakse seda
hilansilise maksumusega. Vaarmuse langusest rekkmud kahum kajastatakse summas, mille vórra vara bilansihne
maksumus ületab kaetava väartuse. Vara kaetav vaärtus on vOrdnc korgemaga vara Oiglasest väärrusest (munus
muugikulutused) vOi kasutusvaärrusesr. Vara väärtuse languse hindarmse eesmargil lunnatakse kactavat vaartust kin
uksiku varaobjekti vôi vaikseima vóimahku varade grupi kohta, mile ;aoks on vóimahk rahavoogusid eristada (raha
.guereerir ñksns). Kord allahmnatud mnittemonetaarsete varade korral (v.a. firmaväärtus) hinnarakse igal bilansipaeval, kason toenaoline, et vara kaerav vaärtus on vahepeal róusnud. Varasem kahjum tühistarakse ainult purmi, et bilansiline
vaartus ci tiletaks selhst vara bilansthsr jääkmaksumust, mis oleks kulunenud, arvestades vahepealsetel aastatelnorinaalsct atnortlsatsioonl.

Kasutus- ja kapitalirent

Kapiralirendina kasitleraksc rendilepingut, mule puhul kóik olulised vara omandiga seotud ruskid ja hOved kanduvad ülerentmkule. KOiki mmd renditehinguud on kãsitlemud kasumusrendina.

Kapitalurendiga seorud vara ja kohust-used kajasmatakse esmalt vara ouglase váärtuse summas vOl rendirnaksere
munimnumsumina nuudisvaartuses, juhul kui see on madalam. Rendimnaksed aotatakse finanmskuluks ja kohusrusejaakmaksumuse vahendamiseks. Finant-skulud jaotatakse rendiperioodile nui, et mtressimäar oleks igal ajahetkelrcndiperioodu jooksul kohustuse ;aakmaksumuse suhtes sama.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodu jooksul hneaarselt kuluna ja tuluna. Kasurusrendilepingutegavaijarendut ud kinmsvama on kaja statud kinnisvaramvesteerunguna.

Finantskohustused

Finantskohusmused (vOlad tamnijarele, vOet-ud laenud, vuimvOlad rung muud lOhu- a pikaa;alised vOlakohusmused) vOetaksealgselt arvele nende Oiglases vaartuses ja kajastatakse hiljem korngeenmud soemusmaksumuscs, kasutades siseiniselntresslmaara meetodit. Nende finantskohustuste, mida ci kajastata Oiglases väärtuses muutusrega liihi kasumuaruauide,esmasel kajastamisel lalu.itatakse otglasest váhrtusest kohusruse soeranulsega otseseh kaasncvad tehungukulud.

Laenukulud, mis on otseselt seotud pOhivaraobjckri soetamise vOi ehitamusega, kapitaliseentaksc pOhivarasoetusmaksumuse osana. Ulejäänud laenukulud kajastatakse pertoodu kuludena.
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I iihiajahste finantskohusruste korngeeriiud soetusmaksurnus on üldjuhul vórdne nende nominaalvaarrusega, ifliStOltu
luhiajalisi finantskohustusi kajasratakse bilansis maksrnisele kuuluvas summas. Pikaajahstc finantskohustuste
korngeentud soetusmaksumuse arvestamiseks vóetakse nad algselt arvele saadud tasu Oiglases vaarruses (millest on
maha arvatud tehingukulutused), arvestades járgnevatel perioodidel kohusrustelt intressikulu kasutades sisernise
lntressnnaara meetodit.

1 ‘inantskohustus Ingitatakse lühiajahseks, kui selle tasumise tahtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupaevast;
vói konrsernil pole ungimusrera oigust kohustise rasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud parast bilansikuupaeva.
I aenukohustusi, mule tagasimakse tahtaeg on 12 kuu jooksul bilansipaevasr, kuid mis refinantseernakse pukaa1aliseks
parast bilansipàeva, kind enne aastaaruande kinmramist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastataksc lühiajahstena
laenukohustusi, muda laenuarudial oh oigus bulansipäeval tagasi kursuda laenulepingus sätestatud uingimuste rikkumtse
tOttu.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Eraiclised kajasrarakse 1-olansis pihul kui Kontsernul on minevukusündmusrest tulenev junidihne you faktuline cksisteenv
kohusrus, on tOenaoline, et selle kohustuse tthtmine nOuab ressurssidest loobumist ja kohustuse suurust on vOimalik
usaldusviarselt lunnata.

Eraldiste kajasramusel on làhrutud )uhtkonna (yOu sOltumatute eksperride) hmnangust eraldise rairmiseks toenaohselt
vajamineva summa ning eraldise reahseerumuse aa kohta. Eraldise mOOtmisel arvestarakse riske ja ebakindlaud
asjaolusud, duskonreentakse eraldised, imlie puhul raha ajaväirruse mOJu on oluline. Eraldise snurenemine aja unoodudes
kajastarakse untressikuluna.

Muud kohusrused, mule reahseerumine on ulherOenäohne vOi mullega kaasnevate kulutuste suurust ci ole vOumahk
pusava usaldusvaarsusega hinnara, kind mis teatud ringimustel vóivad tulevikus muutuda kohusrusteks, on avahkustatud
aruande hsades nngimushke kohusrustena,

loovoumetushuvutiste eraldus

Seadusest tulenevalt huvitab rooandja tootajatele toOónnetuse tulemusena tekkinud pusuvad kahjud, mis on tekkunud
tootajale konusernis tootamuse pertoodil. TOOrajale makstava hüvutise suurus sOltub vigastuse astmest, vigasruse eelsesr
palgarasemest ja pensloniastmest. HOvirise suurus ci sOlru rooraja tóOsraajst. FlOvitise maksmise kohustus rekib
kontseriuule niomendut, intl tootaja toovoirne kaoruse aste rnaaratakse.

loovounuetushuvitisre eraldust kajastarakse bilansis duskonteerirud nOOdisväartuses. Kohusruse hindamuseks on
iuhtkond kasuranud ecldusi demograafiliste muutujatele (nagu näiteks suremus) ja finanrsihsrc muurujatele (nagu
nauteks duskontomaar ja rulevikus saadavad tulud).

kohustuse diskonromáar on miärarud tununtressi alusel, rrus vahtseb bulansipäeval korgekvahreedihsre errevOtete
vOlakirjade suhres, mis on sarnases valuutas ja sarnase tahtajaga nagu töOsuhte lOppemise jargsete hOvirisrega seorud
kohustused.

Hüvitised töötajatele

I uhuajalised hOvitused tootajatcie

Kohustused toovOt)ate ces sisaldavad toolepungutest tulenevat kohustust ja kohusrusr tulernustasu osas, irnda
arvestatakse vasta alt Kontsernu finantstulemusrele ning tOOtajale seatud eesmärkide täitumisele. 1ulemusrasud
kaiastatakse penoodikuludes ning kohusrusena, kin tulemustasu valjamaksnuune tounub jiirgmises finantsaastas.

Vastavalt sOlmutud lepingutele ja seadusandlusele sisaldavad vOlad toovOt;atele ka puhkustasu kohusrusi hilansipaeva
seusuga. Kohusrused sisaldavad ka tOOrasudelr arvestatud sotsiaalmaksu ja tOOtuskmdlustusunaksu.

1OOvOimerushOyjtused (Vt. arvestuspOhunOte 0). h 1’ ot a u if f,, 5 -
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Ettevötte tulumaks t€ u U

Kehtiva uulumaksuseaduse kohaselr ci maksusrata Eesris kasurnit kasunui tckkimise unomendil, vaid selle jaotamuse
hetkel. .\lates 01. jaanuanst 2008 rnaksustatakse dividende rulumaksumäaraga 21/9 netodividendina valjamaksuud
summasr, muda n vOumaluk korrugeeruda enne 1.1.2000 makstud tulumaksu koefitsendiga. Dividendide maksmisega
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kiasnev tulumaks kajastatakse kasumiaruandes tulurnaksu kuluna dividendide valjakuulutamise hctkel, olenemata
sdflcst. rnillal dividendid vaija rnakstakse.

‘lulenevalt maksustamise kontseptsiooni eriparast Eestis ei oma móiste varade ja kohustustc rnaksubaas majandushkku
sisu rung edastlukkunud tulumaksukohustust ega vara ci saa tekkida.

\‘astavalt asukoharngi tulumaksuseaduselc maksustatakse Lätis, Leedus ja Ukrainas ettcvOtte kasumit, mida on
korrigeerirud seaduses cttenahrud pusivare ja ajutiste ermevustega. Tulenevalt maksuseadusesr tckivad ajutised
ennevused maksuarvestuse ja finanrsraamarupidamise varade ja kohusruste vaarrustc vahel, mistdtru vôth tekkida
cdasilükkunud tulumaksukohustus vOi vara. Seisuga 31.12.2011 ja 31.12.2010 ci ole tekkinud rOtarctrevOtctes
edasilükkunud rulumaksukohusrust. juhtkonna hinnangul es ole tekkinud tulumaksuvara reahseerumine usaldusvaàrselr
hinnatai, mlstOttu vastavat vara ci kalastata finanrsseisundi aruandes.

I ati ja I .eedu rulumaksuregularsioonide kohaselt tekib vastava mgi ariuhingust maksumaksjal kohustus iasuda
tulumaksu aruandeaastal reenitud maksustaravalt kasumilt. Latis kehtis 2011. ja 2010. aastal 150 o ne tulumaks. Leedus
kehtis 2011. ja 2010. aastal 15° a-ne tulumaks. l,’kramas kehtis 2011. 23° s-ne a 2010. aastal 25° o—ne tulumaks.

Müügitulu

\Iuugitulu kajastataksc ravaparase ariregevuse kaigus saadud vOi saadaoleva tasu oiglases váártuses, mis ci sisalda
kiibernaksu, hinnavähendusi ja soodusrusi.

Muugitulu kaupade ja toodete müüglst arvestatakse kasumiaruandes sus, km oluhsed omandiga scotud riskid ja hüved
on lainud Ole ostjale, tehinguga seotud tulu rung kulusid saab usaldusvàärselt môOta ning tehingust saadava tasu
lackumine on roenaohne.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koosrat-ud kaudsel mectodil. . \riregevuse rahavoogude leidmiseks on korrigecritud
aruandepertoodi ka sumit, climineerides rnitterahahste tehingute mO)u, äntegevusega seotud varade ja kohustustc
saldode muurused rung investeerinus vOi finantseerimistegevuscga scotud tulud ja kulud. Investeenmis vOi
finantsecnmistcgevuse rahavoogusid kajastatakse otsesel meetodil.

Aruandlus segmentide lOikes

Ansegmendid on rnaaratlctud rung informarsioon änseginenride kohta on avaldarud nu, nagu aruandlust koostatakse
juhrimisotsustc regcmiseks ja rulemuste analOdsirniscks. Segmendiaruandlus on kooskOlas Kontserni jooksvatc otsuste
langetajaic esitatava sisemise aruandlusega. jooksvate otsuste langetaja, kes on vastutav vahendite eraldamise ja
tcgevusvaldkondade tulemuslikkusc hindamise eest, on määratlctud kui cinaettcvOtja AS \‘iisnurk juhatus.

Scgmentide tulernus, varad ja kohusrused hôlmavad kir1eid, mis on vastava segmendiga otseselt seotud vOt on jagatavad
segmentidele mOistlikul alusel.

Kohustuslik reservkapital

k,ohustushk rcservkapital moodustatakse iga aasrastcst puhaskasumi eraldistest, samutl muudcst eraldistest, mis
kantakse rcscrvkapirah seaduse x Oi pobkirjaalusel. Reservkapitah suurus náhaksc ette póhikirjas ja see ci vói olla
vaiksem kui 1. 1 aktsiakapitalisr. Igal majandusaastal tuleb reservkapirah kanda vihemalr 1 /2( puhaskasurnist. Km
reservkapiral saavutab pOhikirjas ettcnahtud suuruse, lOpetarakse rcservkapitali suurcndamine puhaskasumi arvelt.

Rcservkapitali Oib uldkoosolcku otsusel kasutada kahjumi karrruseks, samuri aktsiakapitali suurcndarniseks.
Rescrvkapttahst ci vOi teha väljamaksctd aktsionändcle.

Puhaskasum aktsia kohta

‘lava puhaskasum aktsia kohta lcitaksc jagades aruandeaasta emaettevOtrc omamke nsa puhaskasumisr pcnoodi
kaalutud keskmise emiteeritud aktsiate arvuga. Lahustatud puhaskasum aktsia kohta leitakse jagadcsaruandcaasta
cmacttevOtte omanikc osa pertoodikasumist perioodi kaalurud keskmisc aktsiate arvuga vOttcs arvesse ka lahustava
iiiojugs portnt isa1’id skt%iiid
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Sündmused pärast bilansipäeva

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist môjutavad asjaolud, mis ilmnesid
bulansa kuupiieva ja aruande koostamise kuupäeva 29.uS.2t)12 vahemikul, kind on seotud aruandeperioodul vôi
varasematel peruoodidel toumunud tehingutega. \Iittckorngeeriva useloomuga sündmused mng sundmused, mis omavad
olulist mOju järgmuse finantsaasta tulemusele, avahkustataksc raamatupidamise aastaaruande lisades.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerumine kajastataksc óiglases väärtuscs siis, kui eksisteerih piisav kindlus, ct kontsern vastab
sihtfinanrseennuisega seotud tingimustele ja sihtfmantseenmrne laekub. Kulude sihtfinantseenmme kajastatakse
kasumiaruandes tuluna nendes penoodides, mu leiavad aser kulud, mule kompenseerimiseks sihtfinantseerirninc on
mOcldud.

wd uut entftueerirnseks
tn t iH4d for thr’ purposcf L ificzuton oniy

1/ t - -

I Jo
(_ >Finantsriskide juhtimine Kuupdev/date

L Prcewa1erhouseCoopers laihnn
3.1 Finantsriskid

Kontserni tegevusega kaasnevad mitmed fjnantsriskid: krediidirisk, hkvndsusrisk ja mrurisk (mis hólmab valuutariski ja
rahavoogude 1ntress1mäira riski. Kontserni üldine riskijuhtumise programm keskendub finantsturu prognoosimatusele
ja untab mmimeenda viimahkkc ebasoodsaid môjusid kontserni finantstegevusele. Kontserni finantsinstrumenndeks
on raha pohitegevuse rahastamiseks ning pohitegevusesr tekkivad nôuded deebitondele ja kohustused krecditoridele
nung laenud. Risk on juhtkonna poolt dcfuneeritud kin vótmahk kórvalekalle oodatavasr tulemusest. Kontsemi
nskijuhtimise aluseks on Tallinna Börsi, Finantsinspektsiooni ja teiste regulatiivsete organite poolt seatud nOuded, hea
tava älgimine ning kontserni sisemised regulatsioonid. Kóik kontserni finantsvarad on jaotunud kategooriatesse “raha”
ja ,,nóuded”, kôik finanrskohustused kategooriasse ,,muud finantskohustused” kajastatuna korrigeeritud soerus
maksumuses.

Jul ( 31.12.2011 31.12.2010
Finantsvarad
Raha 206 1 011

sO kassa 5
pank 201

Nöuded (lisa 5) 1290 966
sO soudd ostlaw s astu 1 257 925

muud iuiuajahsed nouded 33 41
Finantsvarad kokku 1 496 1 977

Finaniskohustused
Völakohustused (lisa 10) 5 870 2 116
VOlad (lisa 12) 1 254 741

sO 4ad tarnlJ,Ltui 1 116 612
muud ishiajalisud vi il.id 138 129

Finantakohustused kokku 7 124 2 857

(a) Krediidirisk

AS Vusnurk krediidirisk sisaldab vóimalikku kahju, mis tekib aripartnerite suutmatusest täita oma lepingulisi kohustusi.
Kontserni kredudunsk tuleneb rahast ja raha ekvivalentidest, deposutidcst pankades ja finantsasutustes ja riskile avatud
uiouetest.

Raha ja pangakontod

Kontsern aktsepteerub pukaajalisre koostoopartneritena krediidireitinguga “A” hinnatud pankasid ja
finantseenmisasutusi, kind aktsepteeritakse ka krediidircitinguta pankasid.

Jul ( 31.12.2011 31.12.2010
V krvJiidirtini 27 557

Jima reititwuta 174 444
Kokku 201 1 001

Krediidireiting parineb Moody’s Investor Service kodulehelt.
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Nöuded

Vastavalt Kontserni krediidipohitikale ci nôuta hulgimriugi khentidelt nôuete laekumisc kindlustamiseks tagatisi, vaid
keskendutakse pidevale saadetiste, laekurnata nóuere saldo ;a maksctahtacgadest kinnipiclamise Jalgimisele.
Riskantsematel turgudel rakendatakse täie]ikku vói osahst etternaksu, krcdiidthmnte ning lühemaid rnakselahtaegu.

Muük ackhcntldele toimub reeglina kas sularahas, ettemaksuga voi pankade rnaksckaarndega, seega ei kaasnc muugiga
jaekhentidelc kredndmski, vSlja arvatud risk, mis tuleneb pankadest a fmantseerimisasutustest, keda kontsern on
aktseptecrinud Iepingupartnenna.

Bilansipacva seisuga ei olnud kontsernil teada oluhsi suurernaid nske seoses ostiatelt laekumata arvetega, valjaarvatud
summas 49 tuhat eurot (2010: 46 tuhat eurot), mile ularuses on arveid ebatóenaohselt lackuvaks hinnatud, vt. lisad 5 ja
21. Kontsern jalgil) orna olernasolevate rung potentsiaalsete partncrite finantsseisu rung nende vOlmet endale vOctud
kohustusi täita.

Suurkliendid ja nende osakaal

Suurkliendina on defmeeritud klicnte kelleic mhük moodustab üle o Kontscrm muugirulust.

N oucle saldo suurkhentidele vanuse jlirgi:
In! ( 31.122011

a 404
Ii ahtaj

2 1iai ‘.a 0

1aiendav info noucte osas vaata ka lisa 5.

(b) Likviidsusrisk

404

Likviidsusrisk on vôinialik kahjum, mis tuleneb puratud vOi ehapiisavate rahahste vahendite olemasolust, mis on
vajahkud Koniserm regevusest tulcnevate kohustusre täitmiseks. juhatus jalgib pidevalt rahaprognoosc kasurades
Kontserni rahahste vahendite olemasolu ja pusavust vóerud kohusruste täitmiseks rung Kontserni strateegiliste
eesrnarkide tinantseenmiseks.

‘,uualai miii lisa
kapi alirii:di 0 iii iistusid lisa I
\ olad t ariil)ak i lisa 12
\Iinij s iiIal lisa 12
Kokku

Saldo
31.12.21)0)

89)
217
612
12)

2 857

I )iski inteerinsati taInts in

1-2 aastat
74)

15

kokicu
I 973

220
i1 2
121)

0 2934

1. j uval inrressimäaral baseeruvate laenude rahavoogude defineerirniseks on kasutatud bilansipaeva
intresslm:i:ira.

(c)Tururisk

Rahavoogude intressimäära risk

seisuga kehtinud

Konrserni rahavou intressirisk on peamiscir seotud pikaajahste vOlakohustustega, mis kannavad ujuvat rntressimIsära.

len tsr rim ‘

P 6 Ic or 1y

/5) (
—

(1 16 j x -

KOKKU

31.12.2010

409

Finantskohustuste analOüs maksetiihtaegade Iói.kes seisuga 31.12.2011:
‘ni ( Salilo I )iski inteunmata rahavi a

31 12.21)1 I kuii S kuud 3-12 kuud 1-2 aastat S , aasrar Kiikku
Paicoalasnud lisa 1)) S 77)) 65 1 534 2 11 5 2 957 6 371Kapitalirindi lii iliustusc 6 lisa 1)) 1)5) 11 26 57 15 1 18Vilad tamitatils lisa 12. I 116 1 16

—
- I 116\l uicd s iii) lisa 12 1 38 1 ‘ill I 65

Kokku 7 124 1 329 1 560 2 072 2 972 7 933

I’inantskohusrusteanalüus maksctahtaegade lOikes seisuga 31.12.2010:
In! 6

Kuni 3 mud
Slit

154
Iii 2
129

1 725

3-12 mud
433

18

3-5 aasrat

451 758

• l I S E0i - 3d i’
1 o’ C

3d) l:1l
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Kontsernul on intressimäära muutusrest rulenev rahavoorisk, kuna laen on muutuva intressimaäraga — tundlikkuse
analuus inrressunaara kóikunnse kohta on esnatud ailpool. juhtkonna hinnangul ci ole mtressimaara muutustesr tulcnev
rahavoo risk oluhse mojuga, nustóttu ci kasutata finantsinstrumente riskide maandamiseks.

\S \itsnurk intressimiiira risk on sôltuvuses peamiselt eurihori (Euro Interbank Offered Rate) vOimahkust muutusest,
kuna kontserni laenu intresslrnaar on euribonga seotud, Seisuga 31.12.11 oh 6 kuu euribor 1,617 ning 31.12.10 seisuga
1,22. Juhul, km 3112.2011 oleks Euribor olnud ühe protscndipunkti vOrra (2010: (the prorsendipunkti vOrra)
suurern vàiksern, oleks intressikulu olnud 139 (2010: 10) tuhande euro vórra suuremviiiksem.

Intresside dmbervaatamise paevad lähtuvalt euribori muutustest on laenul algsummas 4 96 tuhat eurot iga aasta 30.
iioveinutcr Ia 30. into.

Lacnu jaakvaart-us scisuga 31.12.11 oh 4967 what eurot jalaenude Iääkvaärtused seisuga 31.12.10 1 899 what eurot.

Kontserni raha ja raha ekvivalendid on hotustatud fikseeritud lntresslmääraga.

1ikseeritud intressiga on arvelduskrediidileping seisuga 31.12.11 summas 8113 tuhat eurot (31.12.1(1 (1) ja kapitalirendi
lepingud scisuga 31.12.11 suminas 100 what eurot (31.12.10 21 tuhat eurot).

Valuutarisk

\ aluutarisk on kontoerni risk saada olulist kahjurmt valuutakursside kóikumise tóttu. \S Vusnurk valuutansk eksport
import tehingutest on vaike, kuna valdav enamus lepingutest on sólmitud curodes. .kruandeaastal lackus konisermie
euroga otseselt vOl kaudselt sidumata valuutades 1,6 mm eurot, sellest 5400 DAlI, 28° 0 LTL, 17° o LVL fling kontsern
tasus kaupade ja teenuste eest kursiriskiga valuutades summas 1,0 mm curot, sellest 61° o DAlI, 18° o L’I’I. fling 15°
1,\i.. Juhtkond naeb valuutanski seoses regcvusega Lkrainas, kuna tehingud scalsel rurul toimuvad gnvnades, mOle
kursi osas on roimunud olulisi kOikumisi. Varad ja kohusruscd, mis asuvad vaijaspool Eestn, on avatud kohahku valuuta
kursi niuutusele.

Kontsern ci ole valuutanski maandamiseks riskimaandamisinsrmmente soctanud.

Kontserni valuutapositsioonid ta tundhkkuse analüOs 31.12.2011:

‘UI,
Sum,,,, I m ioo,Iu/ ia/no/ad,,, m,/i 1.1 R LI 2. I.! 1, 1 III

fin ,,,/,n,/,o,nc,,drcI fill flom/fl(’i t7/U,I
Raha 56 74 726
\iudu,I 5 1 266 1 5 122
Finantsarad kokku 1 352 75 28 848

\ i1akihustusd na hi S 57() 0
\ lad mt 2 I 242 1 2 56
Finantskohustused 7 112 10 2 56

Neto valuutapositsioonid (5 760) 65 26 904
\miali ,. ,‘immlu,ii alum,: n

‘umlumnapusmmsmoonmd 1 ‘211 15 711) 19 57 77
S aiim ii mu irgencrnmne fim Kokku umoju
I mjni iii mmmmmmm I I ‘R mmhm i, °

2 5’ . pulmaskasummmmim
Slomm. I nmmmimm]c 1 4 5

‘i u o eniiidse€ ssks
Sm cm C

ot Th i1
—

C
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Kontseriu valuutapositsioonid 31.12.2010:

UMllLld 112 15(521112/ .I/Uh5/,15h . Sn//I
.L1fl,fl: 1125111, 11,/il ‘11! 5577//iS 171/55/

1.ili.i
\osickd lisa 5
Finantsvarad kokku

\ 5251 5 llUUtap(15it 5101)11121 I t ‘11 595) 427 23 45 74
\ ahisiia n 15s115111111s s ks Isku rn iu
I 51515)111,511111 I I R suhts s. 2’’ IS puhaskas.iniI.
\1su k isi iil 1711 1 II 12

3.2 Kapitali juhtimine

k.ontserni pearniseks eesmargiks kapitahnski juhtimisel on tagada Kontserni jatkusuutlikkus, et kindlustada tulu
aktsionandele ja huved teistele huvigruppidele mng sathtada seeuures optimaalne kapitah struktuur vähendarnaks
kapitali hmda. Selleks, et saihtada voi parandada kapitali struktuuri on Kontsernil vôirnahk regulecrida aktsionaridele
makstavaid dividende, tagastada aktsionaridele sissemakstud aktsiakapital, emiteenda uusi aktsiaid vói rnuua varasid
vähcndarnaks kohustusi. Juhtkond (älglh kapitali oma ja laenukapitah suhtarvu baasil. See suhtarv arvutatakse, )agadcs
netovoLi kogukapiraliga. ‘Ietovo1g leitakse lShtudcs vólakohusrustest kokku (sealhulgas lühiajaliscd a pikaajalised
volakohustused nil nagu kajastatud konsolideeritud bulansis), inillest on maha arvarud raha ja raha ekvivalendid.
Kogukapital leitakse konsohdeentud bilansis kajastatud omakapitali kokku ja netovóla summana.

\‘astavalt sôhnitud Lienulepingule peab kontsern Jkrgima oma finantsnhitajaid. Vólateenindusc kattekordaja
\ar\estusperioodl EBITDA jagatud arvestuspcrioodil tasumisele kuuluvatc volakohustustega) peab olema suurern kur
1,4 ning kontserni kuuluvate ettevOtetc vólakohustuscd jagatud arvestusperioodi EBIT.’ga ci tohi 2012 aastal Oletada
suhtarvu 5 mng aistast 2013 suhtarvu 3,5. Seusuga 31.12.2(111 ja 31.12.2010 olid kontserni ftnanrsnäitajad
laenulepingute tinglinustega kooskolas.

:21/ 2 3112.2011 31.12.2010
sIlo lllusruss.J 111.1 1 5 870 2 1(6

It ha a rali,i s ks iva]enslid hsa .3 206 1 1)1 1
\iosoli 5664 1 loS
Ks ittu r,makapital lisa 4 7 693 5 331
kkku kapisal 13357 6 436

Ia kapii.Ii suhs 42° o 17’’

3.3. Oigiane väärtus

Sularaha, debitoorsete volgnevuste, luhiajahstc laenude ja vólakohustuste oiglased vährtused ci cone olubselt nende
raamauupidarnisvaartusest. Pik’aa(ahste laenude ja vólakohustuste oiglane vàärtus ci cone oluliselt nende
raamatupidarnisvaartusest, kuna nende intressimaàrad vastavad turul kehtivatele intressimSäradele. Kontscm on 2011.
aastal vOtnud uhe Iacnu, mule riskimargunaaluks on 2,55° o (lisa 10). Kontserni juhtkond on lhhtunud seusukohast, ci
kuna Lien voen :ulles kaesoleva aruandeaasta juuni kuus ja seega lacnu saamisest mOödunud aeg on lOhike, sos ettevótte
juhtkonna seisukohast ci ole oluhst mOju nskimarginaalule nung sellest tulenevalt ci cone kohustuste oiglased vàártused
olubscit nende bilansthsest va:Irtustest

Olulised raamatupidamishinnangud ja otsused

Rahvusvaheliste finantsanuandlusc standardite nôuetcle vastavatc finantsaruanncte koostarnusel rulel) kasutada
juhrkonnapoolscid raamatuptdamishkke hinnanguid. Samuti tuleb juhtkonnal tcha arvestuspohirnOtcte vahku jarakendarnisega scotud otsuscid.

I

(1 Ut tii° LII,) 7/ ) i1t. lilllc.atIor only i
d2r ti715

d
ilpt 1flj

I.I.K (21 1< 1.!!. 1.1 1. 1 III

1 280 797 87 26 76o
2561 782 3 8 82)
3 841 1 579 90 34 840

\,llakllllsIussj lisa I)) 2 792) 1 9324 2) 5) Ii
S 21 id lis,i 12 1)) 359 68 11 2 52
Finaniskohustused 13 149 2 006 11 2 52

New valuutapositsioonid (9 308) (427) 79 32 788
\iialuui. soluss aluuias
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Tuhtkonnapoolseid otsuseid ja hinnanguid on järjepidevalt üle vaadatud ning need pöhincvad ajaloolisel kogemusel ning
muudel asjaoludel, mile hulka kuuluvad ka sellised prognoosid tulevaste penoodide sundmuste suhtes, mida peetakse
olema solevate tingimuste juures mOistlikeks.

\‘aldkonnad, mis on seorud olulisemate voi keerukamate1uhtkonnapoolsete otsuste ja hinnangurega rung nils omavad
olulist mOJu finantsaruannetele, on nóuete ja varude vaartuse hmdamine (lisa 5, 6), materiaalse pöhivara (lisa 8) rung
kinnisvaramvesteenngute (lisa 7) eluea ja lôppvaartuse hindamine nmg tooOnnetushuviste eraldise hindamine (lisa 13).

Nôuete hindamine

\iuetena ostlate vastu kaiastatakse kontserm tavapárase äntegevuse kaigus tekkinud lühiajahsi nóudeid. Nôudeid
ostjate vastu kaiasrarakse korngeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväartus miinus tagasimaksed rung vajadusel
tehravad allahindlused). Nôuere hindamisel lahtub juhtkond parimatest teadmistest, arvestades ajaloolist kogemust,
üldist taustinformatsioom ja vótmalikke tulevaste penoodide sündmuste celdusi ja tingimusi. Nóuete allahindluse
suuruse rnáaramiael lahrutakse vóla maksetahtaega iletava aja pikkusest.

Varude hindamine

\arudc hindarnisel lahtub juhtkond panmatest teadmistest, arvestades ajaloolist kogemust, ildisr taustinformatsiooni ja
ôimalikke tulevasie perioodide sundmuste eeldusi ja tingimusi. Varude allahindluse suuruse maararnisel lahtutakse

valmistoodangu puhul nende muugipotentsiaalist ning vOimahkust neto realiseerimisváartusest; tooraine ja
materjahvarude hindarnisel lähturakse nende kasuruspotentsiaahsr vahnistoodangu vairnistamisel ja rulu teenitnisel.
Lopetainara toodangu hindarnisel lahturakse ide valnudusastmest, mada saab usaldusväarselt móóta. Matcrjal, mile
tapne lniötmine pole vOimahk, on hinnatud ruginedes ajaloolisele kogemusele.

Pöhivara väärtuse languse hindamine

Kut eksisreerab indikarsioone, mis vitravad vara väartuse langusele, viib juhrkond làbi kactava vaarruse rein rung hindab
kontserm vara kaeravat väSrrust (so korgem kahest jargnevast näitajast: vara oiglane viärtus (miinus müigakulutused)
vóa vara kasurusvaartus) (vaata ka arvestuspohimórct osas lisa 2 L).

2010 ja 2011 aastal ci eksisteertnud vara kaetava väärtuse languse indikatsioone rung seetitfu ci ole labi vudud vara
kactava viarwse testi.

Kinnisvarainvesteeringute ja materiaalse pohivara kasulikud eluead fling loppvaartused

tuhikotul on mäiranud kinnisvara, hoonere ja seadmete kasuliku eluca arvestades tootmise mahte ja ringimusa, ajaloolisa
kogcmusi aniud valdkonnas rung rulevikuperspekriive. I linnangud lóppvaartuse osas tuginevad ajaloohsele kogemusele
ja celdataatele ruludele tulevikus. Ilinnates kasumi tundlikkust amortlsatsiooni suhtes, lähtus juhtkond eelduscst, et
muutes amortisatsaoonlmaara 25° vórra, muutuks Kontserni kasum 2011 aastal 169 ruhat eurot ja 201ff aastal 135
what euror.

Tööönnetushüvitiste pikaajalise eraldise hindamine

l(raldise sumnia arvcstamusel lahrutakse rnltmetest hinnangutest, nuillest olulisimad on hinnang huvitiste saajate
jarclejaanud eluca kohta ning hinnang diskontomaära kohta. F-Iivitiste maksete persoodi hindamusel on juhtkond
Iahtunud 1(csti Staristikaamen avalikust informarstoonist. Diskonromáär on maäratud lährudes Balti vólakirjade
nimckirjas olevarc kirgekvalitcedilasre ctrevitere vilakiade antressamaäradesr ja diskontomàäraks oh 5,5° o aastal 2011

o aastal 2010. Diskontomaara muutumisel uhe protsendipunkti vórra muutuks kohustuste saldo vastavalt 17 tuhat
curot 2011. aastal ja 14 what eurot 2010. aastal. Vaata ka lisad 2 0 ja 13.

Nöuded ja ettemaksed

31.12.2011 31.12.2010
\oukd ostat( vastu 1 306 971
\ll,ihiud] us nouul aarrus& l.ttusc kat ks (lisa (49) 46)

\nidJ u9at vatd ntu 3 1 257 925
\l tksud rt(rnaks(d 327 19f c Oil lI ttnaaksaJ teenustu eust 57 34
\luud hiluatalsud noudud la 3 33 41 lu It t

.
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\Ouete vàSrtuse langusest tulenevad allahindlused mng nende tuhistarnine on ka)astatud kasumiaruande kirjetel Muud
d81/u/ud1aMuud d8iku/ua’, Vt ka lisad 20 ja 21.

1 077
424
65/

(cl ahtacscc1 nOudud, mis on aliahindamata
(/ei,7iac 8usd lopsdta
I :/i/It:i Inc aofJci.i

(Id ahtaci4scd nOudcd, mis on allahinnatud
(/,idsias,. kurn d)

tuJfIsb.’s Ic

KOKKU

Varud

.5 lnatcriaI
I .(sjvLt:1ns.ita 501 dang - tootinislik
I ,s)Ltarnata ou sdan9

-- kinntsvaraarendus
\vlrnsst is,I.ini
I )>tv i ud kiuhid
Kauhad ri-cl
ldtcrnaksi-d atudc- rust

180 55
/80

1)

49 46
7

42

KOKKU (lisa 24)

1--boned a maa (ca 14 000 m2), mis moodustavad osa kinnistust Pärnu hnnas Rääma 31 a mOle arendamiseks on
solmitud arendusleping, on kiassifitseentud vanidena - kinnisvaraarendusena. Kinnistu arendustegevust alustati 20(C.
5iastal.

/uh C
Lopetamata toodang — kinnisvaraarendus
31.12.2009 214

1aii-ndavid ins cstc-eiingud 2( 10 0

Lopetamata toodang — kinnisvaraarendus
31.12.2010 214

1 iii isdas id invcstcs-nnizi id

LOpctamata toodang — kinnisvaraarcndus
31.12.2011 214

Kinnisvaraarenduse Oiglane vaartus:
lu/i C

31.12.2010 499

vs I 31.12.2011 31.12.2010
1/ilansist s alja kantud Iootuscwd ndudrd 2 29
Kah ins nductc vaartcsc Ia’nusc-st 7 15
I -v-Irnisri-I pc-n is ididcI .iI]aliinnatvid nOucru
a kirnirni- 2 4

\Ouded ostjatele vanuseline analOOs:
‘sd 31.12.2011 31.12.2010

870
1, IL u!ela/sl,veg,celc nuus’les khcnlidi’I’
Kd iii;, --dd- ,s,i,shi,,,/ ñd’l,//,LisscrI siakniksl

29
14 /

1306 971

Muude nOuete hulgas et ole seisuga 31.12.2011 a 31.12.2010 Oletähtaegseid nóuded. \óuded ja ettemaksed on
panditud ning moodustavad nsa kommertspandist (lisa 10).

31.12.2011 31.12.2010
918
508
214

1 293
167
74

3

611
527
214
929
15

3177 2484

2011 aasial kann maha materiale soerusmaksumuses 3 ruhat enrol (2010: 6 tuhat eurot. 2(111 aastal kanti maha
valmistoodangut soerusmaksurnuses 29 ruhar eurot (2010: 20 tuhar eurot). 2011 aastal kanu maha mOugiks ostetud
kaupu soerusmaksumuses I tuhat eurot (2010: 5 ruhat eurot).

Varud on panditud ning moodustavad nsa komtnertspandist (lisa 10).

Varud - kinnisvaraarendus

31.12.20 11

atuh denttseerxiise1cs.
n4aHed for the purpose of denlification only
Is tr Sld/1/ltln(0

I
/
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Párnus Räärna tn 31 asuva kinnistu nr 1309605 osa turuvnirmse hindaminc on labi viidud sólrumaru kinnisvarafirma
pooh bilansipdcvale järgneval kuul nu aruandeaastal km ka vôrdlusaastal. Oiglanc väärtus baseerub ecldusel, et
kinnistuosa on turul eraldi realiseeritav, Juhtkonna hinnangul on Ràäma tn 31 asuva kinnistuosa eraldi realiseeritav.

Vôetud laenude tagatiseks seatud lópetamata toodangu - kinnisvaraarenduse bilansiline väärtus 31.12.2011 on 214 what
eurot (31.12.2010: 214 what eurot), Vt. ka lisa 10.

Kinnisvarainvesteeringud

luli C
Soetusmaksumus 31.12.2009 469
Akumulecritud kulum 31.12.2009 (284)
Jaakmaksumus 31.12.2009 185

Suctusmaksumus 31.12.2010 469
Akumuleeritud kulum 31.12.2010 (284)
Jaakmaksumus 31.12.2010 185

Soetusmaksuxnus 31.12.2011 469
Akurnulceritud kulum 31,12.2011 (284)
Jaakmaksumus 31.12.2011 185

KmnisVaralnvesteerlngute oiglane väärtus:
tub (

31.12.2010
R.iama tn )4 kinnisiuos.i, Parnu 556

31.12.2011
ItaaTTU in i4 kinnistunsa, Paniu it

Kinnisvarainvesteenng moodustub Pärnus Rääma tn 94 asuva kinnistu nr 1403305 osast, mile hindamine viidi läbi
sôlturnatu kinnisvarafirma pooh bilansipaeVale järgnea1 kuul nu amandeaastal kui ka vórdlusaastal. Olgiane vaartus
baseerub ecidusel, et kinnistuosa on turul eraldi realiseeritav. Juhrkonna hinnangul on Riiäma rn 94 asuva kinnisruosa
eraldi reahseeritav.

Kinmsvarainvesteeringute anlortiseerimine on peatatud kuna kinmsvarainvesreenngute bilansthne jääkmaksumus on
vaiksern eeldatavasr loppvkirrusest.

Kinnisvaramvestceringute haldamisega otseselt seotud kulude summa aruandeaastal oh 20 tuhat eurot (2010: 6 tuhat
eurot,). Kinnisvarainvesteeringutega seotud renditulu aruandeaastal oh 6 what eurot (2010: 1 what eurot).

Vôetud laenude tagatiseks seatud kinnisVarainvesteerlngute bilansihne väärtus on 31.12.2011 seisuga 185 tuhat eurot ja
selsuga 3112.2010 vastavalt 185 tuhat eurot, Vt. ka lisa 10.

tntileer0ud &w1t ctents.eerniseks
toulafled for the purpose of dentification only
tn0sdjalldilnitials
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Materiaalne pöhivara

tul I \laa Ihinsed a Masinad a Nluu ins (ntar lapctarnata KOM(U
raiati’.ad .eaJnsed h:tis dSoetusmaksumus 31.12.2009 79 4079 7 193 287 56 11694Akumuleeritud kulum 31.12.2009 0 (1 566) (5 874) (223) 0 (7 663)Jaakmaksumus 31.12.2009 79 2513 1 319 64 56 4031

nib. rkIa.itncnniinc 43 524 0 576 0
40 119 34 355 754\luudud a nialiakaniud isa 21; 24 1 2 1 21 (26)Kuluns lua 16; 24 102 306) 43, I) (541)ii aiu rurnata kursi. alud ) 1 ( (1)

Soetusmaksumus 31.12.2010 79 4165 7 834 329 15 12422Akumuleeritud kulum 31.12.2010 0 (1 758) (6 180) (267) 0 (8 205)Jaakmaksumus 31.12.2010 79 2 407 1 654 62 15 4217

I ittix rk]asstt3ts rlrn:IR 110 454 58(1 0S(/(titud 0 79 624 713I isattd,inudaniilu ;us I. ,iudu lisa
26 119 336 5 760 6455‘0 ii dud a mabakant ad lisa 21; 24, 86 103 (189)\labakantud akumu]erituc kulum 86 83 169Kuluin lisa 16: 24 466) 20; (673)

Soetusrnaksumus 31.12.2011 226 4 831 14 041 244 59 19 401Akumuleeritud kuluna 31.12.2011 0 (1 945) (6 560) (204) 0 (8 709)Jaakmaksumus 31.12.2011 226 2 886 7 481 40 59 10 692

‘Luelikult amor6seeritud, kuid veel kasutuses olevate póhivarade soetusmaksurnus selsuga 31.12.2011 oh 5 448 tuhateurO). Seisuga 31.12.2(110 5 231 tuhat eurot.

I lupoteegina tagauseks seatud pôhivarade bulansilinc vliàrrus 31.12.2011 on 3 112 tuhat eurot ja seisuga 31.12.2010 on2 486 tuhat euror. Ulejaanud póhivarad moodustavad osa kommertspandist vt. ka lisa 10.

Nlasntate ja seadmete hulgas on kajastatud varad, mida kontscrn rendib kapitalirendi tingimustel, seisuga 31.12.2(111
jd)kmaksutnuses 122 tuhat eurot (2010: 220 tuhat eurot.

Löpetamata ehitus

31 12.2(111 selsuga on lopetamata chitusena kajastatud investeermg tootmistehnoloogiasse summas 59 tuhat eurot.

31.12.2010 selsuga on lópctamata ehitusena kajastatud investeering tootmistchnoloogiassc summas 15 what eurot.

immateriaalne pöhivara
lu! (

Soetusmaksumus 31.12.2009 332
Kulum 31.12.2009 (331)
Jaakrnaksunius 31.12.2009 1

Sotatud 2010 21
\lah ikantud 2’ 0 ‘25’)

I thakant ui aku nulssrit ud kuluin 2( I 259
K uluni lisa 24 (2)

Soetusmaksumus 31.12,2010 94
Kulum 31.12.2010 (74)
Jaakmaksumus 31.12.2010 20

Kulurn li’.a 21

Soetusmaksumus 31.12.2011 94
Kulum 31.12.2011 (78)
Jlaknaaksumus 31.12.2011 16

Immatenaalse pOhivarana on kajastatud arvuutarkvara, mida ci saa otseselt siduda rustvaraga.
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1 01 I pd nd ol
Völakohustused

82
18)) ) 3 L:t .l1t Le m
262 .L er er’ 5o)6 ijpf(atjp only

101 2i ( 2258 L r °r ;, iNin
339

Inforrnatsioon laenude kohta seisuga 31.12.2011:
ml I Nlaksctahta&g

K kku I aa’.ta )..u1 I—S ,iar,i: I 2 .iamat 5 5 aast,u
4 96 00 HR cunbr±2,55 4 967 544 4 423 817 3 606
Kjjt,uiiu 1,63 83 22 61 47 14
Kapahrcnt 5.5° 3 3 0 0
K,ipita)iruni 5,64 14 8 6 6 0
\r c)d.d..r0w 4.. 185 803

KOKKU 5 870 1 380 4 490 870 3 620

Informarstoon Iaenude kohta selsuga 31.12.2(110:
.. I

\IaksmahtaH
K,kku I ,iasta uoksul 1 3 moat 3 2 aastat 3-5 aast.u

2 66)) 000 I ‘ I R 6 Lu curibor-)- 5,6° 866 585 481 481 0
850 851 17 R 6 kuu curibor+2,2° 649 (49 1) 0
445)00 ILR 6 kuu c)iribor2,9’.. 384 149 255 255 0
Kapi abruot 5.8. 7
kapiiahrrot ,5” 1)) 7 5 5 1
k.apitalirciit ,641 ° 22 8 14 14 1)
Kapitahrcitt 178 178 0 0 0

KOKKU 2116 1383 733 733 0

POssi kiudplaadivabriku ostuks sólmiti laenuleping kogusummas 4 967 tuhat eurot, millest 3 20(1 what eurot oh vabriku
Ostu osaline hnantseerimine mug 1 6’ tuhat eurot olemasolevate laenukohustuste re6nantseerirnine. Laenu
tagastamise lopptahtacg on 2016. aastal.

\h \‘usnurk laenud on tagatud alljdrgnevalt:
• komrnertspant kaibevaradele kogusummas 3 001 tuhat eurot;
• hupoteek koos korvalnouetega kogusummas 11 222 mhat eurot.

Info vôlakohustustest tulenevate finantsnskide kohta on avalikustatud hsas 3. Info pangalaenude tagatiseks seatud
varade bilansilise maksumuse kohta on avahkustatud hsades 5, 6, ning 8.

IS ahas )Oi3iaClC aru.indcs

‘.i.id.,d .un,.I 5 905

I .arnud. I ,)iIaoifl.)k.!Tinc —1 899

Kaptalirroclirnakscd 252
KOKKU 3754

S OaK hustuscd sca,u9a 31. 12.2)11)) 2 116

587))

M1’UTUS 3 754

Kasutusrent

Kontsem kui rendilevôtja

2)01. aastal on kasurusrendimakseid kuludena kajastatud summas 352 what eurot ning 21)1)). aastal summas 284 what
eurot.

‘l’ulevaste perioodide rendikulu mittekatkestatavatest kasutusrendilepingutest jaguneb alljhrguevalt:
\Iasin,id

kauplustu ruumid

65

.asui 31.12.201
I .1,10.)

I I.uiii 5 las),))
KOKKU

-‘ aua 51.1 2.2010
I .155)5

I kuni 5 acts)
KOKKU

1)19
172

5))
51
81



Völad ja ettemaksed

2011 2010
Vôlad tamijatcie (lisa 3) 1 116 612
Völad töovOtjatelc 389 397
h r> iw.>i. )h1>.t w.c rald 119 147

1> nu>.tas>>d .ra]di. 113 113
Maksuvölad 303 249

S’ >151 itI a 1> lOt 56111(11 sws>aks 193 157
>ilClklsiku tl>intaki 88 7)
‘>

0>0111 makacd 5 3
kllbcnlaks 15 16
mood nuIsud 2 3

Saadud etiemaksed 191 75
Muud vOlad (lisa 3) 138 129

KOKKU 2 137 1 462

Eraldised ‘1
x

/uh(
Saldo 31.12.2009 219
h 1ll11.llaImC IraIdo 8
CI> pikaaialuo ct ahIIC 211

A\1uutosd 2(11(1
I rahIto kaCi>tanlllk 22:

1 0I raidjo CuurC ndaminc 6 Craldio ah dam>io 12)
Irrr.>I..Iu Ii...> 22 15

1’Saldo 31.12.20 10 206
sO IuhIaJallt>C CraIdis 8
.3> plkao>Im. raldo 198

\Iuuoiscd 2010
1 .r >Idio kt-.utansmu 24
I i-aids>. surs-ndaAn>. 52
I ntis ssikuiu lisa 22 16

Saldo 31.12.2011 250
.1> I hiail>itc cr >1>_us 11
sO ptkaatalirc rIdis 239

Eraldised seisuga 31.12.2011 ja 31.12.2010 on moodustatud AS Vusnurk endistele tOàtajatele t000nnetuste tagajarjel
tekkinud kahjude hOvitamiseks. Hüviste eraldise moodustamisel on lähtutud eeldatavast hOvist saavate isikute arvust,
lOOvdlrfie kaotuse maaraSt, tOOtaja palgatasemest, töOtaja pcnsioniastrnest fling hinnangust huvitise maksrnise perioodi
kohta. \iata ka lisa 4.

Omakapital

Aktsiakapital

\ktstate arv ti. \ktstakapttai
/jjh (

Said> 31.122011 4499 (61 2699
Saldo 31.1221(10 4499 1)61 2875

Seoses aktsiate lurnlvO:irtuse umberarvestamisega eurodesse otsustas 30(36.2011 toimunud aktsion:inde uldkoosolek
aktsiate nirnlvaartuse vahendamise ted vahendada aktsiakapitah 175 987.40 euro vOrra. AS \iisnurk aktsiakapital on2 699 336.61) eurot. Aktsiakapital koosneb aktsioniiride poolt heaks kiidetud, emiteeritud ja tiiielikult maksrud 4499 061lthtaktsiast (201(1: 4 499 061) nimiviiiirtusega 0,60 eurot (2010: 0,64 curot). Póhikirjas fikseentud maksimaalne
aktsiakapital on 10 9 44 eurot. Iga hhtaktsia annab omanikule dhe hàäle aktsionäride dldkoosolekul inng Oigusesaada dividende.

2011. ja 2010. aastal aktsionOndele dividende ei makstud.

Kontsernil oh 31.12.21)11 seisuga 632 aktsionan (31.12.2010: 566 aktsionri), nendest omas üle S°o osalust:

r>A.-aN7>. SAsSTi AR ANNE oO Jh\ ,RK



ndeo,jdr
• Irigon Wood OL 2682 192 aktsiaga ehk 59,62°c (2010: 59,4_0)

\S Vusnurk noukogu ja juharuse hikrnetele kuuluvate aktsiate arv
• Lb Adamson 0 aktsiat (2010: 0 aktsiat)
• Joakim Johan I lelenius 20 000 aktsiat (20fl I: 20 (300 akrsiat)
• Item Ri sberg 50 003) aktsiat (2010: 0 aktsiat)
• Andres Kivistik 0 aktsiat (2010: 0 aktsiat)
• 1/mar Pahkel 0 akrsiat (2010: 0 aktsiat)

Tingimuslik tulumaks

1/niaetscvotte korrigeerirud konsolideerimata jaoramata kasum 31. detscmbril 2011 moodustas 4 115 ruhar eurot.Lmacttevotre vaha omakapitah suhtes arvestarakse, et:
• bilansipaeva selsuga oleks maksimaalselt vOimahk omanikele dividcndidena välja maksta 3 261 what curot;
• celpool mamitud dividendide väljamaksmiscl tuleks dividendidelt tasuda tulumaksu 854 ruhat eurot.

I/maettevOtte korrigcerirud konsohdcerimata jaoramata kasum 31. dersembnl 201(3 moodustas 1 660 tuhat cUrot.1/macttevOtrc vaha omakapitah suhres arvestataksc, eta
• bi1ansipicva seisuga oleks maksimaalsclr vóimahk omanikele dividcndidcna välja inaksra 1 31 what euror;
• celpool mainirud dividendide väljamaksmisel ruleks dividendidelt tasuda tulumaksu 343 what eurot.

Maksimaalse voimaliku tulumaksukohusruse arvesramisel on Lihtutud ecidusest, et jaotatavate netodividendide jakasumiaruandes kajastatava dividendide tulumaksu kulu summa ei vOi ületada jaotuskôlbhkku kasumir bilansipaevaseisuga.

Vasraa1t rulumaksuseadusele on kontsernil Oigus makstavatc dividendide tulumaksust maha arvara Ukrarnas asuvaltwiarettevOtte intressi kuludelt kinnipeetud tulumaks, mis 2011. aastal oh 3 tuhat eurot (2010: 2 ruhat eurot). Kokku ontingimuslik kasutamata tulumaksuvara summa 9 what eurot.

Kasum aktsia kohta

2011 2010
I a p n Oi hasKIum .iO sla 0 )hta I ‘K! .\ 0,57 .17

1 ahiistat ud piis ui, pulsaskasum sO sia 0 shta 0,57 0,17
riamatupdanaiss a.Lrtus 1,71 1,19

\kt’a. snn,s ul u uhu I’ 2,84 8,47
\ \ us,, urk sO sia Ionus sind 1 aIIi,,,a
\ aarip Is nOrsil sug 1 2 1,62 1,44

Kasum aktraa kohta on arvutatud lähtuvalr aruandeperioodi puhaskasumist ning aktsiate arvust:

2(311. a. PK/ \ = 2 564 910/4 499 061 = 0,5 eurot
2010. a. PK.\ 1 30 /4499 ((61 0,1 eurot

2011. ja 2010. aasra lahustatud puhaskasum aktsia kohta on vórdne tava puhaskasumiga aktsia kohta kuna konrsernil ciole porcntsiaalseid hhtaktsiaid, mule môJu vähcndaks kasumit aktsia kohta.

2011. a. akrsia hinna tulu suhe (P/ E) = 1,62 / 0,5 = 2,84
2010. a. aktsia hinna-rulu suhe (PiE) = 1,44 / 0,1’ 8,4

MUüdud toodangu kulud

2011 2010
I urns a s hnatsnald 6276 4 821
1 us i° kulud 3371 2583

I k kin , s tISQWftia 3 282 I 977
KuIm 657 481 -Osu5lkauisd 89 e Iii a oft iru ‘ K\ sins a lopsainata toodangu aakdu muuus (342 197

t , 0 II ‘( 113.1 IC 0 01’ )r0yMud Kid 786 —

KOKKU 14119 10665
33. ) 9 ( A.

L “ -
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KmllderudraamatujiIdarnisca,taaruasdhsd

b Turustuskulud

tub 2011 2010
1rai1port 757 469
h i ,ukulud 590 534
Rcklaamikulud 199 198
\gt nditasud 190 171

RcnIikulud 279 237
Muud kulud 368 392

KOKKU 2383 2001

‘ Uldhalduskulud

‘u’ 2011 2010
1 o)ioukulud 361 334

( )stctud u,nuscd 105 51
ns(k,kuIud 34 24

Nluud kulud 32 18

KOKKU 532 427

“ Tööjöukulud

‘.“ 2011 2010
I )OLlSUd 2954 2 382
SotiaaI ja tootuskind1ustusmak 1 077 842

rnuutus 250 197
)1,1laft Ic h ud cns ojustu,,ud 41

KOKKU 4322 3451

\S Vjisnurk keskrnme tootajate arv 2011. aastal oh 351 (201(1: 308).

Muud äritulud

u/ ( 2011 2010
Kasurn iIIahindIusca ostust5 2455
kasum valuut,,kursi 151 tutc,.t 14 21
Saadud ckspordiu ctus ‘ 29 56
Nluud tu1id 8 14

KOKKU 2506 90
Pussi ktudplaadivabnku ostust saadud uhekordse iseloornuga kasum (vt. ka hsa 26 \riuhendused).

Ekspordirurunduse toetust 29 tuhat eurot (2010: 56 tuhat eurot) on saadud Ettevôtluse )I.rendamlse Sthtasutuselt.
Fkspordiwrunduse projekt käivitus 28.03.2010 ja kestab kuni 2’.03.2012. Kontsern on taitnud kóik toetuse saamiseks
vaialikud ringirnused mug toetusega ci kaasne tliiendavaid tulevikukohustusi.

Muud ärikulud

1.51 ( 2011 2010
rc kactas .1 5 a,lrruSC It s,usCst tulcncs

dlahitdl,ts ii’.,t 5 7 14
I cplflgut isttd 7
Ilklarnatsuutntd 14 11
kaIittm [1’ tltiv ira ii lul5s1 ‘lisa 8; 24) (1
\I akstud rahs id a s Is, is,. d 4 1
\Iuud kulud 11 8

KOKKU 43 39
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Finantstulud ja finantskulud

2011 2010
I IFS1S.’!l1,l/ 1:

l I

Finantstulud kokku 1 1

I tnj,.: ti/il;

188 106
.0 L raIdi.ga s otud ott risstkulu hsa 1 16 15

Rali;urn aluotalursi t 1/5k si 4

Finaniskulud kokku 188 110

Vaata ka lisa 24.

Tulumaksukulu

2011 2010
lulurtI.idsukuiu Ii.a 4 7 7

KOKKU 7 7

lulurnaksukulu sisaldab rdtarettevötla 1OV Skano Ukrainalt saadud intressidelt Ukrainas kinnipeerud rulurnaksu ja
kasuinilt makstud ettevórte rulumaksu.

Kasumi korrigeerimised rahavoogude aruandes

2011 2010
Kulum Iisi 8; 9 677 543
Kaltium io uc tc aIIaFiid]usc st 0 II
K .i<oyi /U ‘tot. uist (5) I
K ton p h\ /ra m000tt (5)
K/st/S I ,dusi ti st isa 5 (2 455)
IntrissikuIu Isa 22 188 106

oct c ttcmaksctc

uor Us OUt. ahs riots isa 3 (476) 4
S aruds suurs-ncn or,. vhs ic minc Oct 6 (693)
Sri t t4cvos/ga Sc Sod Istust 5

soorcncrn,irc .. ilrcncnr,nc 719 S

Korrigeerimised kokku (2050) 855

Segmentide aruanne

Arisegnientide anianne pöhineb kontsernisisesel juhtirnisarvestuse aruandlusel. mida kasutatakse strateegiliste Otsuste
tegerniseks. Kontserni juhatus jalgib ansegmentide tegevust jargnevate toodete ja teenuste hikide lOikcs:

L/nti;.imi/er/ciInie h,’,sjon (Iit1D) toodab ja muüb hulgi khentidele pehmetel puitkiudplaalidel baseeruvaid uldehnusplaate
ta sisevnmistlusplaare. 1’iudplaadi ahnkud asuvad Lestis.

.fööh/ivabnk (M ) tegeleb elukondhku mddbli tootmise ja hulgimuugiga. Mööbhvabrik asub Lestis.

Ika,ia (.1K) tegeleb möobh jaekaubandusega Eestis, LOris, Leedus ja Lkrainas.

juharus hindab arisegmentide tuiemusi peamiselt rnuugitulu alusel. Teise móOdikuna jalgitakse Orikasurnit.

Kdik juharusele esitarud andmed on kajastatud vasravuses finantsaruannetc andrnerele. Segmendisisesed muugid
toimuvad turuhindades.

a4 c Cl aot;N
or ,)f iC2tI(ificaton onI.

R i i,

L. lterrI,.dSOCOQpe!S dnn

1 7 N ;)



Arisegmentide aruanne:

I)l cc-Uuj EaaBdL

I 1imineenmised sisaldavad segmentide vahelistest kaivctest tekkinud varudes kajastuvaid reahseerimata kasumeid.
Kinnisvarainvesteering ja varudes lopetamata toodang kinnisvaraarcndus on kajastatud ehitusmaterjahde divisjoni
kooseisus lahtuvalt sisemises aruandluses kajastatule. \ntud varadega
kajastatuci sarnuti ehitusmaterjalide divisjoni all.

Miiugitulu kontsernivälistelt klientideh nende asukoha jãrgi:

seotud kulud, mis on ebaoluhses summas, (>fl

Muugirulu on teenitud oma toodangu ja edasimuugiks soetatud kaupade mühgist.
I (esris (21)11. aastal 9$” ja 2010. aastal 950 )

AriUhendused

Enainus Kontserni varadest asub

25. mail 2011 aastal ostis ,‘S Vusnurk pankronvara oksjonilt POssi kiudplaadivabriku, mule pohiregevusalaks onpuitkiudplaande tootmine, makstcs soetatud äriüksuse eest 4 000 ruhat eurot. ,‘triüksuse omandamise eesmärgiks oh
tOottniSvOlinSuse kasvatarnine, et rahuldada kogu potentsiaalset nóudlust. Samuti vöumaldab see kasvatada efektuvsusr,jaotacles tooteportfelli Pussi ja Párnu vabnku vahel sobivaumal vusil. Omandatud üksuse varade (kohustused puudusid)
ôiglane vaartuses oh summas 6 455 tuhat eurot, sh. inaa ja hoonete oiglane väärtus on 20 ruhat eurot rung seadmete
Oiglane vaarrus on 5 35 tuhat eurot. Iksuse varade hindarnisel kasutati vähste ekspernde abi — suurernatest objekudesttootmisluni hmdas Poyrv Management Consulting Qy flung kinnistuid I.Jus Maa kinnisvarahuroo. Kuna tegemist ohsoodusostuga ja omandatud iouksuse ostuhind summas 4 000 tuhat eurot oh váiksem km omandarud netovara oiglane
vaarrus summas 6 455 tuhat eurot, kajasratu rekkinud negarnvne vahe kohe kasumianiandes summas 2 455 tuhat eurot.
Kinnistute kogupmdala on 16,23 ha ning hoonetc pindala 7684 m2.
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MOöblivabrik

2011 2010

Skano

2011

Ehitusmatcrjalid

2010 I 2011

6419 58

917 860

2010

Elimineeriminc

8909

2011 2010

SEGMENDID
KOKKU

Iuirtuht k fltss rfl
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0010 It uluot
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6314
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.\lliargnevas tabelis on toodud info omandatud osaluse soetusmaksumuse a omandarud eristatavate varade Oiglaste
vaäriuste kohta omandarnise kuupaeval.

Omandamisci üleantud tasu //S C
lehingu toimumisci tasutud ostuhind 4 000

Kokku omandatud osaluse soetusmaksumus 4 000

Omandatud cristatavad varad
\larcriaalne pohivara (lisa 8) 6 455

Kokku omandatud eristatav netovara 6 455
Kasum soodusostust 2 453
Kokku 4 000

Omandatud änüksuse tu.lude summa konsohdeerirud kasumiaruandes moodustas perioodil 25. mat 2011 31.
detsember 2011 1 13 ruhat eurot rung kahjum 692 tuhat eurot.

Kasum soodusostust summas 2 455 tuhat eurot tulenes asjaolust, et äriüksus soetati pankrotivara oksjonilt ja soetatud
varade vaartuse ôuslasesse vaarrusesse hindamisest.

at td ant tOt ene.tsexs
0 Otiahed for the purpose of )dentification only

Tehrngud seotud osapooltega In $ at id/a 0 JE - . . —

at —rn

cotud osapoo1tck on Pt W/30?rhCU$E°UOOp€aS Tdetnn
• EmaettevOte CU l’rigon \Vood rung emaettevótte omanikud;
• 1.maettevotte konsohdeerirnisgruppi kuuluvad ettevôtted;
• Aktsiaselts Viisnurk kontserm ettevOtete juhtkonnad, juhatused ja noukogud rung nende isikute lahikondlased;
• 1(ttevôtted, imdii kontrollivad juhamse ja noukogu lnkmed;
• Olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kut antud isikutel puudub vOimalus aldada

oluhst niOJU kontserni Orihstele otsustele.

koniserni Ole oluhst moju omavateks isikuteks on seisuga 31.12.2011 suuremad CU Trigon Wood omanikud: AS
Trigon Capital (30,13%), Veikko Lame Cv (26,49%), Hermitage Eesti CU (12,64%), Thominvest Cv (11,94%) ja SUB
noome kljendid (10,960 o).

Konsohdeenrnisgruppi kuuluvate kóikide ettevôtjate juhatuste ja nôukogu hikmetele arvestatud hOvinsed koos
iriaksukuludega:
0 1 2011 2010

korrigeeritud

I ,uhiaja]isvd hu vii scd (lisa 0)) 234 191
Si sailmaks 78 65

KOKKU 312 255

2011. aastal arvestan konsolicleerirnisgruppi kuuluvate kóikide ettevOtjate juhatuste ja noukogu hikmetele luhiajalisi
hOvinsi brutosummas 234 tuhat euro! rung 2010. aastal 190 tuhat eurot. Vastavalt sOlmitud juhatuse hikme lepmgutele
on lepingu lopetamisel noukogu initsiatuvil AS Viisnurk juhatusele ette nähtud lahkumishuvitis selsuga 31 .12.2011 6
kuu tootasu ulatuses rung seisuga 31.12.201(1 6 kuu tootasu ulatuses.

2011. ja 2011). aastal muid seotud osapoolte vahelisi tehinguid ci toimunud.

Tingimuslikud kohustused

Maksuhalduril on Olgus kontrolhda kontserni maksuarvestust 6 aasta jooksul maksudeklaratsiooni esitamise tahtajast
rung vigacle t-uvastanusel mdärata táiendav maksusumma, intressid ja trahvid. Konisemi juhtkonna hinnangul ci esineasjaolusid, mOle tulemusena vOiks rnaksuhaldur määrara kontsernile olulise tOtendava maksusumma.

J. Lisainformatsioon kontserni emaettevötte kohta

EmaettevOtte kohia esitatava finantsinformatsioonma on toodud eraldiseisvad pOhiaruanded (1k 44-46), mOleavahkustamine konsohdeeritud aastaaruande lisades on nOutud EV Raamatupidamise seadusega. Ernaettevóttekonsolideenmata aruannere koosramisel on kasurarud samu arvestuspôhimôtreid, mida on rakendatud kakonsolideentud raamatupidanuse aasraaruande koostamisel, välja arvatud investeeringud rOtaretrevOteresse, mis on
kajastatud soetusmaksumuses (mOlest on maha arvatud vara vàartuse langusest tekkinud allahindlused).



EmaettevOtte finantsseisunilj aruanne

a! ( 3112.2011 31.12.2010
Raha ja raha cIc\ i alcndicl 9 822
\ouclcd ctternakscd 2 668 2 163
\ arid 2830 2 123

Kãibevara kokku 5507 5 108

I inc stceriniud t Ut LrCtte\ OtCtCs,c 5 5
Kinnis\ arain stc urntiud 185 185
\latcriaalnc a imrnatc riaa]nr pohi\ ara 10 691 4 204

POhivara kokku 10 881 4 394

AKTIVA (vara) KOKKIJ 16388 9 502

\ iilakohusniscd 1 380 1 382
S olad ja ttiinak, d 1 915 1 334
I uhi italised cc ildisccl 11 8

LOhiajalised kohustused kokku 3306 2 724

Ihkaa1aisud olakohustuscd 4490 733
Pika t iliscd cr dclised 239 198
Pikaajalised kohustused kokku 4729 931

Kohustused kokku 8035 3 655

\ht.nkapitJ innis aartoso 2 699 2 875
]ckurss 364 364

Kohustuslik resc i kapita] 288 268
aotarn ita kasurn lisa 14 5 002 2 320

Omakapital kokku 8353 5 847

PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU 16388 9 502

Emaettevofte koondkasumjaruanne
Ca! ( 2011 2010

tot arc ttc otetcIc 917 860

MüOdud toodangu kulu (14 017) (10 590)

Brutokasum 2228 2363

irustusku1ud (1 295) (96(1
(Idhalcluskijl id (532) (427
\Iuud arituIuc1 2498 57
\Iuud irikulud (46) 127

Arikasum 2853 906

inantstu]ud a kulud (171) 92

KASUM ENNE TULUMAKSU 2682 814

ARUANDEAASTA PUHASKASUM 2682 814
PERIOODI KOONDKASUM 2682 814

Sluudi arituliidc hulgas on kasurn I’Ossi kiudplaadiuabnku soodusostust 2 455 tuh. I [R.



(6e a flat jpd
Emaettcvötte rahavoogude aruanne

2011 2010
Aritegevuse rahavood

Kasum enne tulurnaksu 2 682 814

Kornguurnnis d:
kulum 670 520
kahi urn p hi ara nuuust. rnIa1candrnirst 0 2
kasun saoduostus (2455) 0
K sliun uu aILImcI1usct 7 14
ksun u ‘iu. nuKhn (5)

188 106
I trc-sit lu (17) 17)

\ a ru rrnakuu (506) lUll
suuurr nuruunr ahr nrrnnr

\ aruJe suurc’ernne vaheru rnuk (7(17) 1 55
ri viicu.i roi id ki ihusu uue rrii-rniiw 625 56

S iluriurininc

POhitege use genereeritud raha 482 1 561
lnurriuiakr J (188) 106,

Aritegevuse rahavood kokku 294 1 455

lnvcsteerimistegevuse rahavood
\rilus rnt (4 000)
\i it inaalsc i iiiiiyiiii. iiiil p ihivira ii )rtiilSinr (707) 757

utarsuus S iitt rnuuil 0 3
wkuutuud mu r id 17 17

In esteerimistegevusc rahavood kokku (4 685) (737)

Finantsccrirnistegevusc rahavood
I u ink, it mmmi 5 905 445
I a uummd& msirnalsrnmnm (1 899 537)
kapiumlirriudu nuakscd (257) .3K

lu mmkapmu aim v ihrt mdmrnmnc (176

Finantseerimistegevuse rahavood kokku 3 578 (130)

RmHAJAAGI KOGUMLUTUS (813) 588
RAHA ALGJAK 822 234
RAHA LOPPJAAK 9 822

a II : £1I(l
or ‘i3( I n 35 )f u$ r!atior OflV

dmW.
r fl



Emaettevötte omakapitali muutuste aruanne

Kuhusruslili. J iut ansata
ralcapiial kaium

t( sbt i CI .i. t. lu
m o1 i. ‘fcawr ono

na 0u=

[ ri r Co )pt7

Ct! (

\ktsiakapit ii I lkurss Kokku

Saldo 31.12.2009 2 875 364 288 1 506 5 033\ aliui. 5 a a ltscmiu ill t,Ls at.
5alutV Itilansiltisi. janus

(8)\ alit ses a ja oluliss moj U all ohs at
usa] tot. tart us
kapit alit salus. no. it di]

(455)Korrigeeritud konsolideerirnata
omakapital 31.12.2009

4 570

Saldo 31.12.2009 2 875 364 288 1 506 5 033201 tasia koondkasurn 0 ( 0 814 814Saldo 31.12.2010 2 875 364 288 2 320 5 847\ aliists a a ,luliu rn,lu all oh. Vii.

saluti. hilaitsiline vdtri us
(5)\ iii os i a ,lulise if lu all ohs ate

is dust. aanius
Ii. spil liii. .ilU.i. till ti fill

(655)Korrigeeritud konsobdeerimata
omakapital 31.12.2010

5 187

Saklo 31.12.2010 2 875 364 288 2 320 5 847\kisakapit alt .ah.i id 1mm. 176 0 0 I (176)2 II I a.t a ] ndkism.irn I) (I it 2 (82 2 682Saldo 31.12.2011 2 699 364 288 5 002 8 353\ alitou a a luK. rn lu all oh. ao
salust. I ilan’.ilins Vaani mis

(5)\ lust a lulis. mn tu all ol.\ air
I oust I S art ms
I. ipitali salus. Oil Vii di]

(882)Korrigecritud konsolideerimata
omakapital 31.12.2011

7 466

/\ D ,4J J N!
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SOLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

AS Viisnurk aktsionäridele

Oleme auditeerinud kaasnevat AS Viisnurk ja selle tütarettevötete konsolideeritud raamatnpidamiseaastaaruannet, mis sisaldab konsolideeritud finantsseisundi aruannet seisuga 31. detsember 2011,konsolideeritud koondkasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannetja rahavoogude aruanneteeltoodud kuupäeva öppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud olulistearvestuspöhimOtete kokkuvôtet fling muud selgitavat informatsiooni.
Juhatuse kohustused konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande osas
Juhatus vastutab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamise ning Oige ja oiglaseesitamise eest kooskölas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu vöetudEuroopa Liidu poolt, ja sellise sisekontrolli eest, nagujuhatus peab vajalikuks, et vöimaldada kaspettusest voi yeast tulenevate oluliste väärkajastamisteta konsolideeritud raamatupidamiseaastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaMada auditi póhjal arvamus konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandekohta. Viisime auditi läbi kooskölas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega. Need standardidnöuavad, et me oleme vastavuses eetikanöuetega ning et me planeerime ja viime auditi ilibiomandamaks póhjendatud kindlustunnet, et konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne ei sisaldaolulisi väärkajastamisi.

Audit hölmab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatudinformatsiooni kohta auditi töendusmaterjali kogumiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Nendeprotseduuride hulkja sisu söltuvad audiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, etkonsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne vöib sisaldada pettustest voi vigadest tulenevaidolulisi vàärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride kavandamiseks vOtab audiitor nenderiskihinnangute tegemisel arvesse konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamiseks flingOigeks ja öiglaseks esitamiseks juurutatud sisekontrollisflsteemi, kuid mitte selleks, et avaldadaarvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hölmab ka kasutatud arvestuspöhimöteteasjakohasuse, juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute pöhjendatuse ja konsolideeritudraamatupidamise aastaaruande üldise esituslaadi hindamist.
Usume, et kogutud auditi töendusmaterjal on piisavja asjakohane meie arvamuse avaldarniseks.
Arvamus

Meie arvates kajastab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas Oigesti ja OiglaseltAS Viisnurkja selle tütarettevStete finantsseisundit seisuga 31. detsember 2011 ning nende sellelkuupaeva löppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskOlas rahvusvahelistefinantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu vSetud Euroopa Liidu poolt.

AS PricewaterhouseCoopers

C--

- /Ago Vilu Kflsti HörrakVandeaudiitor, litsents nr 325 Vandeaudiitor, litsents nr 548

29. marts 2012

AS PricewaterhouseCoopers, Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn; tegevusluba nr 6
T: 614 i8oo, F: 6141900, www.pwc.ee



‘.S Vusnurk jaotamata kasum on:

uS) (•
Jaotamata kasum 31.12.2010 1 788‘asum 201

2 565Jautamata ka’.um 31.12.2011 4353

\iidrcs Kivisrik

uhatuse esirnees

lEinar Pähkel

Juhatuse Inge





Emaettcvötte mUUgtuk’ EMTAK Idassflkaatorit
ôkes

2011 2010
iuh C /,,i, (

31091 mujal liigitamata mööbli
tootmine 7336 6 639

16212 puitlaast- ja puitkiudplaadi
tootmine 8 909 6 314


