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Hallituksen toimintakertomus tilivuodelta 2021 
 

Liiketoiminta ja toimintaympäristö  

Havator -konsernin liiketoiminta koostuu nosturipalveluista, erikoiskuljetuksista, asennusliiketoimin-
nasta ja. satamanosturipalveluista. Päämarkkinat ovat Suomi, Ruotsi ja Norja sekä Baltian maat. 
 
Konsernin liikevaihto tilivuonna 2021 oli 106,0 miljoonaa euroa ja kasvoi 25,6 miljoonaa euroa edelli-
sestä vuodesta. Liikevoitto oli tilikaudella 10,3 miljoonaa euroa ja kasvoi 6,8 miljoonaa euroa verrattuna 
edelliseen vuoteen. Suunnitelman mukaiset poistot ovat 14,5 miljoonaa euroa. Lisäksi tilikauden tulok-
seen sisältyy kertaluonteisia kuluja yhteensä 0,2 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 150,2 miljoo-
naa euroa ja kasvoi 8,1 miljoonaa euroa tilikaudella. 

 
Taloudellinen asema ja tulos 

Konsernin liikevaihto oli 106,0 miljoonaa euroa (edellinen vuosi 80,4 milj. euroa). Konsernin käyttökate 
oli 24,8 miljoonaa euroa (18,9 miljoonaa euroa) ja nettotulos verojen jälkeen oli 4,1 miljoonaa euroa (-
0,7 miljoonaa euroa). Konsernin oma pääoma oli 40,7 miljoonaa euroa (37,6 miljoonaa euroa) ja sijoi-
tetun pääoman tuottoprosentti oli 8 % (3 %) sekä omavaraisuusaste oli 27 % (26 %). 

Konsernin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 149,5 miljoonaa euroa (142,1 miljoonaa euroa). 
Konsernin rahavarat olivat 6,6 miljoonaa euroa (11,6 miljoonaa euroa) ja korolliset velat 81,1 miljoonaa 
euroa (80,9 miljoonaa euroa). 

 
Yhtiön hallitus ja johto 

Yhtiön hallitukseen kuului puheenjohtaja Hannu Leinonen sekä muut jäsenet Anders Björkell, Erkki Han-
hirova, Tommi Salunen, Kari Aulasmaa, Tomi Alén (16.04.2021 saakka) ja Laura Karikko (16.04.2021 al-
kaen).  

Yhtiön toimitusjohtajana toimi Christoffer Landtman. 

 
Henkilöstö 

Konsernin palveluksessa oli tilivuoden aikana keskimäärin 414 henkilöä (394). Tilikauden päättyessä 
konsernissa oli 444 henkilöä (397). Erityisenä painopisteenä konsernin toiminnassa on työntekijöiden ja 
työkohteiden työturvallisuus.  

 
Liiketoiminnan riskit 

Havator -konsernin suurin liiketoiminta-alue nosturitoiminta on tyypillisesti syklistä vuoden sisällä. Hil-
jaisin vuodenaika on talvi, jonka jälkeen alkava sesonki jatkuu pitkälle loppusyksyyn. Havator on jatku-
vasti pyrkinyt kehittämään liiketoimintamalliaan vähentääkseen liiketoiminnan kausivaihteluita.  
 
Keväällä 2020 alkanut COVID-19- pandemia vaikutti konsernin toimintaan myös tilivuonna 2021, mutta 
varautumistoimenpiteistä johtuen vaikutukset henkilöstöön ja liiketoimintaan jäivät pieniksi. Pande-
mian jatkuessa yhtiön hallitus ja johto seuraavat tarkasti tilanteen kehittymistä ja arvioivat jatkuvasti 
varautumistoimenpiteidensä oikeasuhtaisuutta ja tekevät tarvittaessa korjauksia esimerkiksi etä-
työsuosituksiin ja muihin viruksen leviämistä estäviin ohjeistuksiin.  
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Liiketoiminnan kehittäminen 
 
Havator-konserni jatkoi liiketoiminnan tehostamista, jossa tärkeimpänä projektina oli konsernin uuden 
toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen. Järjestelmää ei saatu vielä valmiiksi ja johto päätti joulu-
kuussa käyttöönoton viivästyttämisestä. Samassa yhteydessä järjestelmän käyttökelpoisuutta arvioitiin 
uudelleen ja päädyttiin vastaavan aineettoman käyttöomaisuuserän osalta tekemään 1,7 miljoonan eu-
ron alaskirjaus. Tilinpäätöstä valmistellessa uusi käyttöönottosuunnitelma on tekeillä ja uusi tavoite 
käyttöönoton päivämääräksi on vielä auki.   

 
Emoyhtiön osakkeet 

 
Havator Group Oy:n osakepääoma on 937.300 euroa ja jakaantuu seuraavasti: 
 
A-osakkeet (1 ääni/osake)   0 kpl 
B-osakkeet (1 ääni/osake)               2.377.080 kpl 
C-osakkeet (ei äänioikeutta)             0 kpl 
 
 
 Johdon ja avainhenkilöiden optio-ohjelma 
 
Tilikaudella viisi konsernijohdon jäsentä ja hallituksen puheenjohtaja osallistuivat optio-ohjelmaan, 
jonka edellytyksenä oli Havator Group Oy:n osakkeiden hankinta. Lisäksi 10 konsernin muuta avainhen-
kilöä osallistui optio-ohjelmaan, jonka edellytyksenä oli optiolaina yhtiölle. 
 
 
Tulevaisuuden näkymät 

Konserni jatkaa liiketoiminnan tehostamiseen ja kannattavuuden parantamiseen tähtäävien projektien 
läpivientiä, olennaisimpina toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto. Liikevaihdon odotetaan kehit-
tyvän maltillisesti ja kannattavuuden edelleen paranevan.  

 

Olennaiset tapahtumat tilivuoden päättymisen jälkeen 

Tilivuoden päättymisen jälkeen toimitusjohtaja Christoffer Landtman on eronnut toimitusjohtajan teh-
tävästä ja hallituksen puheenjohtajana toiminut Hannu Leinonen on nimitetty toimitusjohtajaksi. Halli-
tuksen puheenjohtajaksi on nimitetty Panu Routila. Kaikki edellä mainitut muutokset tapahtuivat 
7.2.2022. 
 

Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä 

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 36.765.875,67 euroa, josta tilikauden tulos on 668.919,55 euroa. 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta. 
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Konsernitase

kEUR Liitetieto 31.12.2021 31.12.2020 1.1.2020
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 3 121 685 115 931 118 356
Liikearvo 5 2 373 545 540

Muut aineettomat hyödykkeet 5 2 855 1 808 1 301
Muut sijoitukset 4 134 136 132

Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset 8 753 1 247 1 007
Myyntisaamiset ja muut saamiset 11 0 0 1

Laskennalliset verosaamiset 9 823 883 0

Pitkäaikaiset varat yhteensä 128 623 120 549 121 337

Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 11 13 439 9 234 10 473
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 259 281 255
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 12 500 500 0
Rahavarat 13 6 632 11 557 7 987

Lyhytaikaiset varat yhteensä 20 830 21 572 18 715

VARAT YHTEENSÄ 149 453 142 121 140 053

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 14 937 937 937

Muut rahastot 14 43 666 43 641 43 641
Muuntoerot 14 -594 1 087 -328
Kertyneet voittovarat -7 443 -7 310 -10 628
Tilikauden voitto (tappio) 4 133 -723 3 641

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 40 698 37 632 37 263

VELAT

Pitkäaikaiset velat
Lainat 15 57 234 59 864 31 923
Vuokrasopimusvelat 15 4 578 2 883 3 487
Laskennalliset verovelat 9 10 301 9 772 9 330

Muut pitkäaikaiset velat 16 243 0 0

Pitkäaikaiset velat yhteensä 72 356 72 519 44 741

Lyhytaikaiset velat
Lainat 15 13 842 16 039 41 336
Vuokrasopimusvelat 15 4 809 2 120 1 977
Ostovelat ja muut velat 17 17 505 13 569 14 535
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 243 242 200

Lyhytaikaiset velat yhteensä 36 399 31 970 58 049
Velat yhteensä 108 755 104 490 102 790

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 149 453 142 121 140 053
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Konsernin laaja tuloslaskelma

kEUR Liitetieto 31.12.2021 31.12.2020
LIIKEVAIHTO 19 106 013 80 405

Liiketoiminnan muut tuotot 20 218 840

Materiaalit ja palvelut 21 -38 409 -21 964
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 22 -31 961 -27 778
Poistot ja arvonalentumiset 24 -14 546 -15 402
Liiketoiminnan muut kulut 23 -11 040 -9 853
Fuusiotappio 0 -2 775

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 10 274 3 474

Rahoitustuotot 25 18 69
Rahoituskulut 25 -5 616 -5 123

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -5 598 -5 054

Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien sijoitusten tuloksesta 195 170

VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA 4 871 -1 410

Tuloverot 26 -739 687

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 4 133 -723

kEUR 31.12.2021 31.12.2020
Muut laajan tuloksen erät
Tilikauden voitto (tappio) 4 133 -723
Erät, joita voidaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi

Muuntoerot -594 1 087

TILIKAUDEN LAAJA TULOS 3 539 364

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos 1,74 -0,30
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Konsernin rahavirtalaskelma

kEUR 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto (tappio) 4 133 -723
Oikaisut:
       Poistot ja arvonalentumiset 14 546 15 402
       Muut ei-rahavirtavaikutteiset oikaisut -1 076 345
       Rahoitustuotot ja -kulut 5 598 5 054
       Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot -674 -202

Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 22 527 19 877

Käyttöpääoman muutos
       Vaihto-omaisuuden muutos 0 -500
       Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -4 137 347
       Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 5 381 -976

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 23 772 18 748

Maksetut korot -4 087 -3 612
Saadut korot 1 5
Muut rahoituserät -1 521 -988
Maksetut tuloverot 19 18

Liiketoiminnan nettorahavirta 18 184 14 171

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -17 047 -13 421
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 982 2 224

Investointien nettorahavirta -16 065 -11 197

Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti 25 0
Lainojen nostot 15 120 43 020
Lainojen lyhennykset -19 424 -40 077
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset -2 765 -2 347

Rahoituksen nettorahavirta -7 044 596

Rahavarojen muutos -4 925 3 570
Rahavarat vuoden alussa 11 557 7 987

Rahavarat vuoden lopussa 6 632 11 557
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

kEUR
Osake-

pääoma
Muut 

rahastot

Sijoitetun vapaan 
oman pääoman 

rahasto Muuntoerot
Kertyneet 

voittovarat
Oma pääoma 

yhteensä

1.1.2020 937 6 262 37 379 -328 -6 987 37 263
IFRS-siirtymän vaikutukset (liitetieto 31) 4 4
Muuntoerot 1 087 1 087
Tilikauden voitto (tappio) -723 -723

Tilikauden laaja tulos yhteensä 1 087 -718 368

Osingonjako 0 0
31.12.2020 937 6 262 37 379 759 -7 706 37 632

kEUR
Osake-

pääoma
Muut 

rahastot

Sijoitetun vapaan 
oman pääoman 

rahasto Muuntoerot
Kertyneet 

voittovarat
Oma pääoma 

yhteensä

1.1.2021 937 6 262 37 379 759 -7 706 37 632
Muuntoerot -594 -594
Tilikauden voitto (tappio) 4 133 4 133

Tilikauden laaja tulos yhteensä -594 4 133 3 539

Osingonjako 0
Osakeanti 25 25
Muut muutokset -497 -497

31.12.2021 937 6 262 37 404 165 -4 070 40 698

Lisätietoja osakepääomasta ja rahastoista on liitetiedossa 14.

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 
 

1. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 

KONSERNIN PERUSTIEDOT 

Havator on Pohjoismaiden johtava nosturipalveluita tarjoava konserni, jolla on laaja ja monipuolinen konekanta. Kon-
serni tarjoaa nostopalveluita, erikoiskuljetuksia, sekä asennus- ja satamanosturipalveluita. Kuljetusliiketoiminta tarjoaa 
raskassiirtoja ja erikoiskuljetuksia niin Suomessa kuin Ruotsissa. Asennusliiketoiminta tarjoaa betonielementtien ja te-
räsrakenteiden kokoonpanopalveluita Ruotsissa. Satamaliiketoiminta tarjoaa sekä irtolastin että konttien nostopalve-
luita Suomessa ja Norjassa. 

Havator Group Oy on suomalainen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Tornio, Suomi ja sen rekisteröity osoite on Varikon-
katu 3, 95420 Tornio. Havator Group Oy:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.2.2022 tämän konsernitilinpäätök-
sen julkistettavaksi. Jäljennös tilinpäätöksestä on saatavissa internet-osoitteessa www.havator.com. 

 
LAADINTAPERUSTA 

Havatorin konsernitilinpäätös on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien 
(International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2021 voimassa 
olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen 
kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mu-
kaisesti EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 
ovat myös suomalaisten, IFRS-säännöksiä täydentävien kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset. 

Havator julkaisee ensimmäisen IFRS-standardien mukaisesti laaditun konsernitilinpäätöksensä 31.12.2021 päättyneeltä 
tilikaudelta ja vertailutiedot 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta. Tässä konsernitilinpäätöksessä konserni soveltaa IFRS 
1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto -standardia. IFRS-standardeihin siirtymispäivä on 1.1.2020. Aiemmin yh-
tiö on soveltanut suomalaista tilinpäätösnormistoa (Finnish Accounting Standards, FAS). IFRS-standardien käyttöönot-
toa kuvataan liitetiedossa 32. IFRS-standardien ensimmäinen käyttöönotto. 

Useat uudet standardit, standardien muutokset ja tulkinnat tulevat voimaan vasta myöhemmin kuin 1.1.2021 alkavilla 
tilikausilla, eikä niitä ole sovellettu tätä konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Konserni ei odota näillä olevan olennaista 
vaikutusta konsernitilinpäätökseen. 

Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen, jollei laatimisperiaatteissa ole muuta mai-
nittu. Tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina, sillä euro on emoyhtiön toiminta- ja esittämisvaluutta. 

IFRS-standardien mukaisen tilinpäätöksen laatiminen edellyttää konsernin johdolta tiettyjen arvioiden tekemistä ja tie-
toa harkintaan perustuvista ratkaisuista, joita johto on tehnyt. Tietoa harkintaan perustuvista ratkaisuista, jota johto on 
käyttänyt konsernin noudattamia tilinpäätöksen laadintaperiaatteita soveltaessaan ja joilla on eniten vaikutusta tilin-
päätöksessä esitettäviin lukuihin, on esitetty laadintaperiaatteiden kohdassa "Johdon harkintaa edellyttävät laadinta-
periaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät". 

 

KONSOLIDOINTIPERIAATTEET 

Tytäryhtiöt 

Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiö Havator Group Oy:n sekä sen määräysvallassa olevat tytäryhtiöt. Määräysvalta 
syntyy, kun konserni on osallisena sijoituskohteessa ja altistuu sijoituskohteen muuttuvalle tuotolle tai on oikeutettu 
sen muuttuvaan tuottoon ja se pystyy vaikuttamaan tähän tuottoon käyttämällä sijoituskohdetta koskevaa valtaansa. 
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Määräysvaltaa tarkasteltaessa on otettava huomioon kaikki asiaan liittyvät tosiseikat. Jos on viitteitä siitä, että tosi-
seikoissa tai olosuhteissa on tapahtunut muutoksia, tulee määräysvaltaa sijoituskohteessa arvioida uudelleen. Vallalla 
tarkoitetaan oikeuksia, jotka tarkasteluhetkellä tuottavat sijoittajalle kyvyn ohjata merkityksellisiä toimintoja, ts. toi-
mintoja, joilla on merkittävä vaikutus sijoituskohteen tuottoon. Hankitut tytäryhtiöt yhdistellään konsernitilinpäätök-
seen siitä hetkestä lähtien, kun konserni saa määräysvallan ja luovutetut tytäryhtiöt siihen saakka, jolloin määräysvalta 
lakkaa. 

Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat ja realisoitumattomat voitot sekä sisäinen voitonjako eliminoi-
daan konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Realisoitumattomia tappioita ei eliminoida silloin, jos tappio johtuu arvonalen-
tumisesta. 

Yhteisyritykset 

Konsernitilinpäätökseen on sisällytetty yhteisöt, joissa konsernilla on yhteinen määräysvalta (50/50). Konsernilla on yh-
teisyritys Polar Lift AS Norjassa. Yhteisyrityksen tilinpäätöstiedot on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuus-
menetelmää käyttäen. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus yhteisyrityksien tilikauden tuloksista esitetään 
omana eränään tuloslaskelmassa. Konsernin investoinnit yhteisyrityksiin hankinta-ajankohtana, mukaan lukien yhteis-
yritysten oman pääoman muutokset hankinta-ajankohdan jälkeen, on esitetty taseessa kohdassa "Pääomaosuusmene-
telmällä käsiteltävät sijoitukset". 

 
ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISTEN ERIEN MUUNTAMINEN 

Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat 

Konsernin yksiköiden tulosta ja taloudellista asemaa koskevat luvut määritetään siinä valuutassa, joka on kunkin yksikön 
pääasiallisen toimintaympäristön valuutta (toimintavaluutta). Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu 
emoyhtiön toimintavaluutan määräisinä käyttäen tapahtumapäivänä vallitsevaa kurssia. Ulkomaan rahan määräiset 
saamiset ja velat muunnetaan toimintavaluutan määräisiksi tilinpäätöspäivän kurssiin. 

Ulkomaan rahan määräiset monetaariset erät on muutettu toimintavaluutan määräisiksi raportointikauden päättymis-
päivän kursseja käyttäen. Ulkomaan rahan määräiset ei-monetaariset erät, jotka on arvostettu käypiin arvoihin, on muu-
tettu toimintavaluutan määräisiksi käyttäen käyvän arvon määrittämispäivän kursseja. Muutoin ei-monetaariset erät 
on arvostettu tapahtumapäivän kurssiin. Ulkomaan rahan määräisistä liiketapahtumista ja monetaaristen erien muun-
tamisesta syntyneet voitot ja tappiot on käsitelty tulosvaikutteisesti. Liiketoiminnan kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät 
vastaaviin eriin liikevoiton yläpuolella. Valuuttamääräisten lainojen kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät rahoitustuottoihin 
ja -kuluihin. 

Ulkomaisten konserniyhtiöiden tilinpäätösten muuntaminen 

Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat on muunnettu euroiksi tilikauden painotettua keskikurssia käyttäen ja 
taseet raportointikauden päättymispäivän kursseja käyttäen. 

Tilikauden tuloksen muuntaminen eri kursseilla laajassa tuloslaskelmassa ja taseessa aiheuttaa taseessa omaan pää-
omaan kirjattavan muuntoeron, jonka muutos kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. Ulkomaisten tytäryhtiöiden han-
kintamenon eliminoinnista sekä hankinnan jälkeen kertyneiden oman pääoman erien muuntamisesta syntyneet muun-
toerot kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. Kun määräysvalta tytäryhtiössä muuttuu, kertyneet muuntoerot siirretään 
tulosvaikutteisiksi osana myyntivoittoa tai -tappiota. Ulkomaisten yksiköiden hankinnasta syntyvä liikearvo ja kyseisten 
ulkomaisten yksiköiden varojen ja velkojen kirjanpitoarvoihin hankinnan yhteydessä tehtävät käypien arvojen oikaisut 
on käsitelty paikallisessa valuutassa kyseisten ulkomaisten yksiköiden varoina ja velkoina. Muunto euroiksi tehdään ra-
portointikauden päättymispäivän kursseja käyttäen. 
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AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 

Liikearvo 

Liiketoimintojen yhdistämisissä syntyvä liikearvo kirjataan määrään, jolla luovutettu vastike, määräysvallattomien omis-
tajien osuus hankinnan kohteessa ja aiemmin omistettu osuus yhteen laskettuna ylittävät hankitun nettovarallisuuden 
käyvän arvon. Liikearvoista ei kirjata poistoja, vaan ne testataan vähintään vuosittain mahdollisen arvonalentumisen 
varalta. Testaus tehdään aina, kun esiintyy jokin viite siitä, että arvo saattaa olla alentunut. Tätä tarkoitusta varten lii-
kearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennet-
tynä arvonalentumisilla. 

Asiakassuhteet 

Liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut asiakassopimukset kirjataan hankinta-ajankohdan käypään arvoon. Niiden ta-
loudellinen vaikutusaika on rajallinen, joten ne merkitään taseeseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä pois-
toilla ja arvonalentumistappioilla.  

Muut aineettomat hyödykkeet 

Aineeton hyödyke merkitään taseeseen alun perin hankintamenoon, kun on todennäköistä, että omaisuuserä tuottaa 
vastaista taloudellista hyötyä ja sen hankintameno on määritettävissä luotettavasti. Ne aineettomat hyödykkeet, joilla 
on rajallinen taloudellinen vaikutusaika, kirjataan tasapoistoina kuluksi niiden tunnetun tai arvioidun taloudellisen vai-
kutusajan kuluessa. Aineettomista hyödykkeistä, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, ei kirjata poistoja, 
vaan ne testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. 

Aineettomien hyödykkeiden poistoaika on 5 vuotta. Aineettomien hyödykkeiden poistojen tekeminen aloitetaan, kun 
omaisuuserä on valmis käytettäväksi. 
 

AINEELLISET HYÖDYKKEET 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla ja arvonalen-
tumistappioilla. Hankintameno sisältää hankinnasta välittömästi aiheutuvat kustannukset. Liiketoimintojen hankinnan 
yhteydessä konsernin omistukseen siirtyneet aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet arvostetaan hankintahetken käy-
pään arvoon. Myöhemmin syntyneet menot sisällytetään hyödykkeen kirjanpitoarvoon tai kirjataan erillisenä hyödyk-
keenä vain, kun on todennäköistä, että ne tuottavat vastaista taloudellista hyötyä ja niiden hankintameno on määritet-
tävissä luotettavasti. Korjaus- ja ylläpitomenot kirjataan tulosvaikutteisesti sille kaudelle, jona ne ovat toteutuneet. 

Hyödykkeistä tehdään tasapoistot seuraavien arvioitujen taloudellisten vaikutusaikojen kuluessa: 
     Auto- ja tela-alustaiset nosturit, nostoteho alle 200 tonnia 5–15 vuotta 
     Raskaat auto- ja tela-alustaiset nosturit  20 vuotta 
     Kuljetuskalusto   8–12 vuotta 
     Henkilönostimet ja nostolaitteet  4–10 vuotta 
     Rakennukset ja rakennelmat   8–20 vuotta 
     Muut aineelliset hyödykkeet   10 vuotta 
 

AINEELLISTEN JA AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN ARVONALENTUMINEN 

Konserni arvioi jokaisen raportoinnin päättymispäivänä, onko viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo on alentunut. 
Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Kerrytettävissä oleva raha-
määrä arvioidaan lisäksi vuosittain seuraavista omaisuuseristä riippumatta siitä, onko arvonalentumisesta viitteitä: lii-
kearvo, taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomat aineettomat hyödykkeet sekä keskeneräiset aineettomat hyö-
dykkeet. Arvonalentumistarvetta tarkastellaan rahavirtaa tuottavien yksiköiden tasolla, eli sillä alimmalla yksikkötasolla, 
joka on pääosin muista yksiköistä riippumaton, ja jonka rahavirrat ovat erotettavissa ja pitkälle riippumattomia muiden 
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vastaavien yksiköiden rahavirroista. Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähennettynä myyn-
nistä aiheutuvilla menoilla tai käyttöarvo sen mukaan, kumpi niistä on suurempi. Käyttöarvolla tarkoitetaan kyseisestä 
omaisuuserästä tai rahavirtaa tuottavasta yksiköstä saatavissa olevia arvioituja vastaisia nettorahavirtoja, jotka diskon-
tataan nykyarvoonsa. Diskonttauskorkona käytetään ennen veroa määritettyä korkoa, joka kuvastaa markkinoiden nä-
kemystä rahan aika-arvosta ja omaisuuserän liittyvistä erityisriskeistä. 

Arvonalentumistappio kirjataan, kun omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä oleva raha-
määrä. Arvonalentumistappio kirjataan välittömästi tulosvaikutteisesti. Mikäli arvonalentumistappio kohdistuu rahavir-
taan tuottavaan yksikköön, se kohdistetaan ensin vähentämään rahavirtaa tuottavalle yksikölle kohdistettua liikearvoa 
ja tämän jälkeen vähentämään muita yksikön omaisuuseriä. Arvonalentumistappion kirjaamisen yhteydessä kohteena 
olevan omaisuuserän taloudellinen vaikutusaika arvioidaan uudelleen. Muusta omaisuuserästä kuin liikearvosta kirjattu 
arvonalentumistappio peruutetaan siinä tapauksessa, että on tapahtunut muutos niissä arvioissa, joita on käytetty mää-
ritettäessä omaisuuserästä kerrytettävissä olevaa rahamäärää. Arvonalentumistappiota ei kuitenkaan peruta enempää 
kuin mikä omaisuuserän kirjanpitoarvo olisi ilman arvonalentumistappion kirjaamista. 

Liikearvosta kirjattua arvonalentumistappiota ei peruta missään tilanteessa. 

 
LIIKETOIMINTOJEN YHDISTÄMISISSÄ HANKITTUJEN HYÖDYKKEIDEN KÄYVÄN ARVON MÄÄRITTÄMINEN 

Aineellisten hyödykkeiden käypiä arvoja määritettäessä konsernin talousosasto ja tarvittaessa kalustonhallinta tekevät 
vertailuja vastaavien hyödykkeiden markkinahintoihin ja arvioivat myös hankittujen hyödykkeiden iästä, kulumisesta ja 
muista vastaavista tekijöistä aiheutuvaa arvon vähentymistä. Aineettomien hyödykkeiden käyvän arvon määritys perus-
tuu arvioihin hyödykkeisiin liittyvistä rahavirroista, sillä markkinoilta ei tyypillisesti ole saatavissa tietoa vastaavanlaisten 
hyödykkeiden kaupoista. 

Johto uskoo käytettyjen arvioiden ja oletusten olevan riittävän tarkkoja käyvän arvon määrityksen pohjaksi. Hyvin mer-
kittävissä liiketoimintojen yhdistämisissä konserni käyttää ulkopuolista neuvonantajaa arvioimaan aineellisten ja aineet-
tomien hyödykkeiden käypiä arvoja. 

Vähintään jokaisena raportointikauden päättymispäivänä konsernissa käydään läpi mahdolliset viitteet aineellisten ja 
aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisista. 

 
VUOKRASOPIMUKSET 

IFRS 16 -standardin mukaisesti vuokrasopimuksen alkamisajankohtana arvioidaan, onko sopimus vuokrasopimus tai si-
sältääkö se vuokrasopimuksen. 

Konsernin vuokrasopimusten luonne on operatiivinen. Arvokkaimmat vuokrasopimukset liittyvät konevuokraukseen, 
henkilö- ja huoltoautoihin sekä toimitila- ja muuhun kalustoon liittyvään vuokraukseen. IFRS 16 -standardin mukaisesti 
vuokralle ottaja kirjaa vuokrauksen alkamishetkellä käyttöoikeusomaisuuserän ja vuokravastuun. Käyttöomaisuuserä 
kirjataan ja arvostetaan alun perin vuokravelan määrään lisäten siihen mahdolliset alkuvaiheen konsernille syntyneet 
suorat kustannukset. Mahdolliset ennakkomaksut ennen vuokrauksen alkamista tai sen hetkellä ja ennallistamisvelvoit-
teet kohdistetaan kyseiselle käyttöoikeusomaisuuserälle. Vuokrauksen alkamishetken jälkeen konserni arvostaa käyt-
töoikeusomaisuuserän hankintamenomallilla kustannusperusteisesti huomioiden arvostuksissa kertyneet poistot ja ar-
vonalentumiset. Alkuperäisen kirjaamisen ja arvostamisen jälkeen tapahtuvat uudelleenarvostukset käsitellään oikai-
suina käyttöoikeusomaisuuseriin. Vuokravelat arvostetaan alun perin vuokrakaudella maksettavaksi tulevien vuokra-
maksujen nykyarvoon käyttäen diskonttaukseen vuokrasopimuksessa mahdollisesti määriteltyä sisäistä korkokantaa. 
Mikäli korkokantaa ei ole sopimuksessa määritelty, käytetään lisäluoton korkoa. Konsernilla on pääasiallisesti käytössä 
lisäluoton korot, joissa on huomioitu olennaisuuden periaatteella vastaavat: vuokrakausien pituudet, vastaavat vakuu-
det, vastaavat varat, jotka tulisi olla vastaavan omaisuuserän hankkimiseksi sekä vastaava taloudellinen liiketoimintaym-
päristö. Muuttuvat vuokranmaksut, joiden vaihtelu riippuu indeksi- tai muusta vastaavasta ehdosta, on sisällytetty 
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vuokravelkoihin ja on alun perin arvostettu käyttäen indeksiä tai vastaavaa ehtoa, joka oli voimassa alkamispäivänä. 
Vuokravelkaan sisältyvät myös jäännösarvovastuiden perusteella maksettavat osuudet. Vuokrasopimukset ovat usein 
sidottuja indekseihin tai muihin vastaaviin ehtoihin. Vuokravelka uudelleenarvostetaan jälkikäteen muutoksien mukai-
sesti: vuokrakausi, osto-option käytön todennäköisyys, jäännösarvotakuiden muutokset tai tulevissa, tiedossa olevissa 
indeksiin tai muuhun vastaavaan ehtoon perustuvissa tulevien vuokramaksujen muutoksissa. 

Konserni on käyttänyt IFRS 16-standardin sallimia helpotuksia soveltamisessa: 
- vuokramaksut kirjataan tasaeräisinä kuluina vuokrakauden yli, kun on kyse vuokrasopimuksista, joiden vuokrakausi on 
12 kk tai vähemmän, eivätkä nämä sopimukset sisällä osto-optioita 
- vuokrasopimukset, joiden omaisuuserän arvo on vähäinen 
 
Vuokrakausi on määräävä tekijä alkuperäisen ja jälkikäteisen arvostuksen osalta vuokraveloissa ja käyttöoikeusomai-
suuserissä. Vuokrakausi on ei-peruutettavissa oleva kausi, jonka ajan vuokralle ottajalla on oikeus käyttää omaisuuserää 
ja lisäksi kaudet, jotka jatko-optio kattaa, mikäli tällaisen option toteuttaminen on todennäköistä ja varmaa ja päättä-
misoption kattavat kaudet, mikäli tällaisen option käyttämättä jättäminen on todennäköisesti varmaa. Toistaiseksi voi-
massa oleville vuokrasopimuksille ilman kiinteää vuokrakautta, jotka eivät ole suhteellisesti kovin olennaisia konsernille, 
on määritelty periaatteet, jotka pääasiallisesti seuraavat johdon odotuksia vuokrakauden pituudesta perustuen opera-
tiivisiin, taloudellisiin ja strategisiin tekijöihin. 

 
RAHOITUSVARAT JA -VELAT 

Konsernin rahoitusvarat ja -velat luokitellaan IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardin mukaisesti. Luokittelu perustuu 
liiketoimintamalliin ja kertyvien sopimusperusteisten kassavirtojen luonteeseen. 

Rahoitusvarat 

Liiketoimintamalli heijastaa, millä tavoin rahoitusvaroja hallinnoidaan liiketoimintayksikössä taloudellisen tavoitteen 
saavuttamiseksi. 

Luokitteluryhmät ovat jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahavarat, käypään arvoon laajan tuloksen kautta 
arvostettavat rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahavarat. 

a) Jaksotettuun hankintamenoon luokitellaan rahoitusvara, joka ei kuulu johdannaisvaroihin ja jonka liiketoimintamallin 
osalta tavoite on pitää hallussa rahoitusvarat eräpäivään asti ja kerätä sopimusperusteisia rahavirtoja liittyen pääoman 
tai koron maksuihin. Jaksotettuun hankintamenoon luokiteltavat rahoitusvarat jaetaan lyhytaikaisiin ja pitkäaikaisiin 
varoihin riippuen niiden maturiteetista tilinpäätöspäivänä. Lainasaamiset esitetään taseessa omana eränä ja muut saa-
miset luokitellaan taseessa Myyntisaamiset ja muut saamiset -ryhmään. 

b) Käypään arvoon laajan tuloksen kautta luokitellaan rahoitusvarat, joiden liiketoimintamallin tarkoituksena on sekä 
kerätä sopimusperusteisia rahavirtoja että myydä niitä. Sopimusperusteiset rahavirrat syntyvät ainoastaan pääoman ja 
jäljellä olevan pääoman koron maksusta. 

c) Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat merkitään alun perin taseeseen käypään arvoon ja 
transaktiomenot kirjataan tulosvaikutteisesti. Erä arvostetaan myöhemmin käypään arvoon. Lainat ja saamiset arvoste-
taan taseessa myöhemmin jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektiivisen koron menetelmää. 

Rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupantekopäivänä eli päivänä, jolloin konserni sitoutuu ostamaan tai myy-
mään kyseisen rahoitusvaran. Rahoitusvarat merkitään alun perin taseeseen käypään arvoon sisältäen transaktiomenot 
pois lukien käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat. Rahoitusvarat kirjataan taseesta pois, kun kon-
serni on menettänyt sopimusperusteisen oikeuden rahavirtoihin tai kun se on siirtänyt merkittäviltä osin riskit ja tuotot 
konsernin ulkopuolelle. 
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Konserni altistuu liiketoiminnassaan rahavirtojen korkoriskille, valuuttariskille, luottoriskille, jälleenrahoitusriskille sekä 
maksuvalmiusriskille. Riskienhallinnan toteutuksesta vastaa konsernin talousjohtaja ja talousosasto, jotka tunnistavat 
ja arvioivat rahoitusriskejä tiiviissä yhteistyössä operatiivisten yksiköiden kanssa. Talousosaston tavoitteena on varmis-
taa, että yhtiöillä on riittävästi varoja harjoittaa liiketoimintaa kaikkina aikoina ilman rajoitteita, minimoida rahoituskus-
tannukset, hallita rahoitusriskejä sekä tuottaa johdolle säännöllisesti informaatiota konsernin ja sen liiketoimintayksi-
köiden rahoituksellisesta tilanteesta ja riskeistä. Lisäksi talousosasto seuraa aktiivisesti konsernin taloudellisten kove-
nanttien toteuma-arvoja sekä ennakoi rahoituksellista liikkumavaraa suhteessa kovenanttien maksimiarvoihin osana 
konsernin liiketoiminnan suunnittelua. 

Arvonalentuminen 

Rahoitusvaroihin liittyvän luottotappion arvioimisessa ja kirjaamisessa sovelletaan IFRS 9 -standardin mukaista odotet-
tavissa olevan luottotappion lähestymistapaa. Mahdollisen arvonalentumisen tunnistamiseksi rahoitusvarojen kirjanpi-
toarvoja tarkastellaan säännöllisesti, vähintään vuosittain. Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä kunkin rahoitus-
varoihin kuuluvan erän ja ryhmän osalta objektiivisen näytön mahdollisesta arvonalentumisesta. Testauksessa huomi-
oidaan sekä sisäiset lähteet, kuten todiste varojen epäkuranttiudesta tai vaurioista ja ulkoiset lähteet kuten merkittävä 
lasku markkina-arvossa, joka ei johdu ajan kulumisesta, normaalikäytöstä tai korkotason muutoksesta. Myyntisaamisiin 
sovelletaan IFRS 9:n mukaista yksinkertaistettua lähestymistapaa arvioitaessa odotettavissa olevan luottotappion mää-
rää. 

Rahoitusvelat 

Korolliset velat merkitään alun perin kirjanpitoon käypään arvoon transaktiomenoilla vähennettynä. Myöhemmät ar-
vostukset tehdään jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä. Korollisia velkoja sisältyy pitkä- ja 
lyhytaikaisiin velkoihin. Lyhytaikaisia ovat kaikki ne velat, joissa konsernilla ei ole ehdotonta oikeutta siirtää velan mak-
sua vähintään 12 kuukauden päähän tilinpäätöspäivästä. Vieraan pääoman menot kirjataan kuluiksi sillä tilikaudella, 
jonka aikana ne ovat syntyneet. Lainasitoumuksiin liittyvät järjestelypalkkiot kirjataan transaktiomenoiksi siihen mää-
rään asti kuin on todennäköistä, että koko lainasitoumus tai osa siitä tullaan nostamaan. Tällöin palkkio merkitään ta-
seeseen, kunnes laina nostetaan. Lainan noston yhteydessä lainasitoumuksiin liittyvä järjestelypalkkio merkitään osaksi 
transaktiokuluja. Siltä osin kuin on todennäköistä, että lainasitoumusta ei tulla nostamaan, järjestelypalkkio kirjataan 
ennakkomaksuksi maksuvalmiuteen liittyvästä palvelusta ja jaksotetaan kuluksi lainasitoumuksen ajanjaksolle. 

 
JOHDANNAISSOPIMUKSET JA SUOJAUSLASKENTA 

Johdannaissopimukset merkitään kirjanpitoon alun perin käypään arvoon sinä päivänä, jolloin konsernista tulee sopi-
musosapuoli ja ne arvostetaan myöhemmin edelleen käypään arvoon. Voitot ja tappiot, jotka syntyvät käypään arvoon 
arvostamisesta, käsitellään kirjanpidossa johdannaissopimuksen käyttötarkoituksen määräämällä tavalla. Konserni 
määrittää tietyt johdannaiset joko taseeseen merkittyjen velkojen käyvän arvon suojauksiksi (käyvän arvon suojaus) tai 
taseeseen merkittyjen velkojen sisällyttämän tietyn riskin tai ennakoidun erittäin todennäköisen liiketoimen suojauk-
siksi (rahavirran suojaus). 

Suojauslaskentaa aloitettaessa suojattavan kohteen ja suojausinstrumentin välinen suhde sekä konsernin riskienhallin-
tatavoitteet ja suojakseen ryhtymisen strategia dokumentoidaan. IFRS 9 edellyttää, että konserni varmistaa suojauslas-
kennan toteuttavan konsernin riskienhallinnan tavoitteita ja strategiaa. Suojauslaskennan tehokkuutta seurataan suo-
jauksen alussa ja sen jälkeen kvantitatiivisesti sekä arvioimalla tulevaisuuden tehokkuutta. IFRS 9 sisältää myös vaati-
muksia suojaussuhteiden tasapainottamisesta ja estää suojauslaskennan vapaaehtoisen lopettamisen. 

Rahavirran suojauksen ehdot täyttävien johdannaisinstrumenttien tehokkaan osuuden käyvän arvon muutos kirjataan 
muihin laajan tuloksen eriin. Suojaussuhteen tehoton osuus kirjataan tulosvaikutteisesti ja esitetään laajan tuloslaskel-
man rahoituserissä. Omaan pääomaan kertyneet suojausvoitot ja -tappiot siirretään laajaan tuloslaskelmaan sillä tili-
kaudella, jolla suojattu erä kirjataan laajaan tuloslaskelmaan. 
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Johdannaiset, jotka on tehty suojaamistarkoituksessa, mutta joihin ei sovelleta tai ei voida soveltaa suojauslaskentaa, 
kirjataan käypään arvoon tulosvaikutteisesti luokiteltujen rahoitusvarojen mukaisesti. Tällaisten johdannaisinstrument-
tien käypien arvojen muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti ja esitetään laajan tuloslaskelman rahoituserissä.  

 
VAIHTO-OMAISUUS 

Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan nettorealisointiarvoon. Hankintameno määritellään 
FIFO-menetelmällä. Valmiina hankittujen tuotteiden hankintamenoon luetaan mukaan kaikki ostomenot kuten välittö-
mät kuljetus-, käsittely- ja muut menot. Nettorealisointiarvo on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatava arvioitu myyn-
tihinta, josta on vähennetty myynnistä aiheutuvat menot. 

 
MYYNTISAAMISET 

Myyntisaamiset arvostetaan kirjaamisen yhteydessä transaktiohintaan, sillä niihin ei liity olennaista rahoituskompo-
nenttia. Alkuperäisen arvostamisen jälkeen myyntisaamisista vähennetään luottotappiovaraus. Luottotappiovaraus on 
määrä, joka vastaa koko voimassaoloajalta odotettavissa olevia luottotappioita. Varaus muodostuu kahdesta kom-
ponentista, ensiksi käytetään konsernin yleistä mallia ja toiseksi tehdään paikallinen, saamiskohtainen arvio kuranttiu-
desta. Luottotappioriskiä arvioidaan niiden tietojen perusteella, joiden oletetaan ennustavan tulevaisuuden luottotap-
pioita (mm. ulkopuoliset luottoluokitukset, tilinpäätös- ja muut taloudelliset tiedot, rahavirtaennusteet sekä asiakkaista 
saatavilla oleva julkinen tieto). Luottotappiot kirjataan muihin liiketoiminnan kuluihin. 
 
 
RAHAVARAT 

Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta ja lyhytaikaisista pankkitalletuksista, joiden maturiteetti on enintään kolme kuu-
kautta hankinta-ajankohdasta lukien. Käytössä olevat luottolimiitit esitetään lainojen ryhmässä taseen lyhytaikaisissa 
veloissa. Konsernilla on myyntisaamisiin liittyvä rahoitussopimus Collector AB:n kanssa. Sopimukseen liittyy takaisinos-
tovelvoite. Takaisinostovelvoitteen määrä tilinpäätöshetkellä esitetään taseessa myyntisaamisissa ja lyhytaikaisissa ve-
loissa. 

 
OMA PÄÄOMA 

Kantaosakkeet esitetään osakepääomana. Menot, jotka liittyvät oman pääoman ehtoisiin instrumenttien liikkeeseen-
laskuun tai hankintaan, esitetään oman pääoman vähennyseränä. Jonkin konserniyhtiön hankkiessa emoyhtiön omia 
osakkeita niistä maksettu määrä sekä hankinnasta välittömästi aiheutuneet kustannukset (verolla vähennettynä) vä-
hennetään omasta pääomasta, kunnes omat osakkeet mitätöidään tai lasketaan uudelleen liikkeelle. Optiojärjestelyissä 
osakemerkinnöistä saadut varat, mahdollisilla transaktiomenoilla oikaistuna, kirjataan järjestelyjen ehtojen mukaisesti 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

 
VARAUKSET JA EHDOLLISET VELAT 

Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, 
maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on luotettavasti arvioitavissa. Varaukset ar-
vostetaan velvoitteen kattamiseksi vaadittavien menojen nykyarvoon. Nykyarvon laskennassa käytetty diskonttauste-
kijä valitaan siten, että se kuvastaa markkinoiden näkemystä tarkasteluhetkellä rahan aika-arvosta ja velvoitteeseen 
liittyvistä riskeistä. Jos osasta velvoitteita on mahdollista saada korvaus kolmannelta osapuolelta, korvaus kirjataan eril-
liseksi omaisuuseräksi, kun korvauksen saaminen on käytännössä varmaa. 

Ehdollinen velka on aikaisempien tapahtumien seurauksena syntynyt mahdollinen velvoite, jonka olemassaolo varmis-
tuu vasta konsernin määräysvallan ulkopuolella olevan epävarman tapahtuman realisoituessa. Ehdolliseksi velaksi 
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katsotaan myös sellainen olemassa oleva velvoite, joka ei todennäköisesti edellytä maksuvelvoitteen täyttämistä, tai 
jonka suuruutta ei voida määrittää luotettavasti. 

 
TYÖSUHDE-ETUUDET 

Eläkevelvoitteet 

Eläkejärjestelyt luokitellaan etuus- tai maksupohjaisiksi järjestelyiksi. Maksupohjaisissa järjestelyissä konserni suorittaa 
kiinteitä maksuja erilliselle yksikölle. Konsernilla ei ole oikeudellista eikä tosiasiallista velvoitetta lisämaksujen suoritta-
miseen, mikäli maksujen saajataho ei pysty suoriutumaan kyseisten eläke-etuuksien maksamisesta. Kaikki sellaiset jär-
jestelyt, jotka eivät täytä näitä ehtoja, ovat etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä. Maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin tehdyt 
suoritukset merkitään tulosvaikutteisesti sillä tilikaudella, jota veloitus koskee. 

 
TULOUTUSPERIAATTEET 

Havator soveltaa IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardin viisiportaista tuloutusmallia liikevaihdon kirjaa-
miseen. Myyntituotto kirjataan siihen määrään, joka odotetaan saatavan asiakkaalta vastikkeena tuotteen tai palvelun 
luovuttamisesta. Myyntituotto kirjataan, kun palvelua tai tavaraa koskeva määräysvalta siirretään asiakkaalle, joko ajan 
kuluessa tai yhtenä ajankohtana. Määräysvalta siirtyy, kun merkittävät riskit ja edut siirtyvät.  

Palvelumyynnissä tämä tarkoittaa pääsääntöisesti sitä hetkeä, jolloin suorite on toimitettu asiakkaalle sovitun toimitus-
lausekkeen mukaisesti. Vientilausekkeet määrittävät määräysvallan siirtymisen ajankohdan. 

Konsernin tuotot muodostuvat pääasiassa nosturipalveluista, erikoiskuljetuksista, asennusliiketoiminnasta ja sata-
manosturipalveluista. Nosturipalveluiden ja erikoiskuljetusten suoritetut palvelut perustuvat pääosin aika- ja materiaa-
liperusteisiin veloituksiin. Asennusliiketoiminta perustuu asennettuihin elementteihin ja satamanosturipalvelut lastat-
tuihin ja purettuihin tonneihin. Asiakasta laskutetaan tyypillisesti, kun palvelu on suoritettu tai tavara luovutettu. Liike-
vaihtona esitetään palveluiden myynnistä saadut tuotot perustuen palveluiden suoritevelvoitteiden täyttymiseen mää-
rään, joka vastaa yhtiön odotusta saamastaan korvauksesta oikaistuna välillisillä veroilla, alennuksilla ja valuuttamää-
räisen myynnin kurssieroilla.  

Konserni tekee asiakkaan kanssa sopimuksen, josta ilmenee molempien osapuolien oikeudet ja velvoitteet. Suurimpien 
asiakkaiden kanssa konserni voi tehdä puitesopimuksen, joka yhdessä tilauksen ja tilausvahvistuksen kanssa muodostaa 
IFRS 15 -standardin mukaisen sopimuksen. Pienempien asiakkaiden kanssa tilaus ja tilausvahvistus muodostavat sopi-
muksen. 

Konserni soveltaa pienissä palvelusuoritteissa IFRS 15 -standardin käytännön apukeinoa, jonka mukaan yhteisö tulout-
taa määrän, jonka se on oikeutettu laskuttamaan ja saamaan asiakkaalta yhteisön asiakkaalle tuottaman tarkasteluhet-
ken suoritteen arvon perusteella. 

Projekteissa sekä muissa sovituissa kokonaistoimituksissa, joissa konserni luo tai parantaa asiakkaan määräysvallassa 
olevaa omaisuuserää tai joissa konsernilla ei ole vaihtoehtoista käyttöä tuotetulle omaisuuserälle ja konsernilla on oi-
keus saada maksu tuotetusta suoritteesta, mukaan lukien syntyneet menot ja kohtuullinen kate, myyntituotto kirjataan 
ajan kuluessa. Suoritevelvoitteen täyttymisaste määritetään tyypillisesti toteutuneiden kulujen perusteella kokonais-
kustannuksista. Projektiennusteita, arvioitua kokonaistuottoa ja kuluja arvioidaan jokaisena raportointipäivänä. Kon-
serni täyttää palvelumyyntiinsä liittyvät suoritevelvoitteet sen ajan kuluessa, jolloin palvelu tarjotaan. 

Asiakassopimukset saattavat sisältää muuttuvia vastikkeita, kuten sanktioita, bonuksia tai alennuksia. Muuttuvien vas-
tikkeiden vaikutus arvioidaan sopimuskohtaisesti ja myyntituotto kirjataan siihen määrään, johon konserni on oikeu-
tettu ja on erittäin todennäköistä, että merkittävää peruutusta kertyneiden kirjattujen myyntituottojen määrään ei jou-
duta tekemään. 

 



17 
 

Korot ja osingot 

Korkotuotot on kirjattu efektiivisen koron menetelmällä ja osinkotuotot silloin, kun oikeus osinkoon on syntynyt. 

Erityiset takuut tai velvoitteet 

Konsernilla ei ole toimintamallissaan ja liiketoiminnan alassaan erityisesti palautus- tai takaisinmaksuvelvoitteita tai 
muita vastaavanlaisia velvoitteita. 

Asiakkaalle tehdylle palvelulle voidaan myöntää konsernissa tavanomaisia takuita tai vastaavia velvoitteita voi syntyä, 
joiden määrä ei ole konsernin kannalta olennainen. Projektisopimuksiin voi liittyä myöhästymis- tai laatusanktioita, joi-
den määrä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä projektien hyvällä operatiivisella hallinnalla. 

 
KAUDEN VEROTETTAVAAN TULOON PERUSTUVAT VEROT JA LASKENNALLISET VEROT 

Verokulu muodostuu kauden verotettavasta tulosta ja laskennallisesta verosta. Verot kirjataan tulosvaikutteisesti, paitsi 
kun ne liittyvät suoraan omaan pääomaan tai muihin laajan tuloslaskelman eriin kirjattuihin eriin. Tällöin myös vero 
kirjataan kyseisiin vastaaviin eriin. Kauden verotettavaan tuloon perustuva vero lasketaan verotettavasta tulosta kunkin 
maan voimassa olevan verokannan perusteella. Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset ja -velat vähen-
netään toisistaan, kun siihen on lakiin perustuva oikeus ja kun suoritus on tarkoitus toteuttaa nettomääräisesti tai saa-
minen ja velka on tarkoitus realisoida samanaikaisesti. 

Laskennalliset verot lasketaan väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. Laskennallista vero-
velkaa ei kuitenkaan kirjata, jos se johtuu omaisuuserän tai velan alkuperäisestä kirjaamisesta, kun kyseessä ei ole liike-
toimintojen yhdistäminen eikä liiketapahtuma toteutumisaikanaan vaikuta kirjanpidon tulokseen eikä verotettavaan 
tuloon. Tytäryrityksiin ja yhteisyrityksiin tehdyistä sijoituksista kirjataan laskennallinen vero, paitsi kun konserni pystyy 
määräämään väliaikaisen eron purkautumisajankohdan eikä väliaikainen ero todennäköisesti purkaudu ennakoitavissa 
olevassa tulevaisuudessa. Merkittävimmät väliaikaiset erot syntyvät aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden pois-
toista, käyttämättömistä verotuksellisista tappioista ja hankintojen yhteydessä tehdyistä käypiin arvoihin perustuvista 
oikaisuista. 

Laskennalliset verot lasketaan käyttämällä raportointikauden päättymispäivään mennessä säädettyjä verokantoja tai 
jotka on käytännössä hyväksytty raportointikauden päättymispäivään mennessä. Laskennallinen verosaaminen kirja-
taan siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikai-
nen ero voidaan hyödyntää. Laskennalliset verosaamiset ja -velat vähennetään toisistaan silloin, kun kauden verotetta-
vaan tuloon perustuvien verosaamisten ja -velkojen vähentämiseen toisistaan on lakiin perustuva oikeus ja kun lasken-
nalliset verosaamiset ja -velat liittyvät saman veronsaajan perimiin tuloveroihin. Johdon harkintaa tarvitaan kirjattaessa 
laskennallisia verosaamisia. 
 

OSINGONJAKO 

Hallituksen yhtiökokoukselle esittämää osinkoa ei ole vähennetty omasta pääomasta, vaan osingot kirjataan yhtiöko-
kouksen päätöksen perusteella. 

 

JOHDON HARKINTAA EDELLYTTÄVÄT LAADINTAPERIAATTEET JA ARVIOIHIN LIITTYVÄT KESKEISET EPÄVARMUUSTE-
KIJÄT 

IFRS-standardien mukaisen tilinpäätöksen laatiminen edellyttää tiettyjen keskeisten kirjanpidollisten arvioiden teke-
mistä. Lisäksi johdon on käytettävä harkintaa. 
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Tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden valintaan ja soveltamiseen liittyvä johdon harkinta 

Harkinta vaikuttaa laatimisperiaatteiden valintaan ja niiden soveltamiseen erityisesti niissä tapauksissa, joissa voimassa 
olevassa IFRS-normistossa on vaihtoehtoisia kirjaamis-, arvostamis- tai esittämistapoja. 

Arvioihin liittyvät epävarmuustekijät 

Harkinnassaan johto käyttää arvioita ja olettamuksia, jotka perustuvat aiempaan kokemukseen ja johdolla tilinpää-
töshetkellä olevaan parhaaseen näkemykseen erityisesti markkinoiden tulevasta kehityksestä. Arvioiden taustalla ovat 
aiemmat kokemukset sekä tulevaisuutta koskevat, tilinpäätöshetkellä todennäköisimpinä pidetyt oletukset, jotka liitty-
vät muun muassa konsernin taloudellisen toimintaympäristön odotettuun kehitykseen myynnin ja kustannustason kan-
nalta. Konsernissa seurataan arvioiden ja oletusten toteutumista sekä näiden taustalla olevien tekijöiden muutoksia 
säännöllisesti yhdessä liiketoimintayksiköiden kanssa käyttämällä useita sekä sisäisiä että ulkoisia tietolähteitä. Mahdol-
liset arvioiden ja oletusten muutokset merkitään kirjanpitoon sillä tilikaudella, jonka aikana arviota tai oletusta korjataan 
ja kaikilla tämän jälkeisillä tilikausilla. 

Arvonalentumistestaus 

Konsernissa testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta liikearvo, keskeneräiset aineettomat hyödyk-
keet ja ne aineettomat hyödykkeet, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika sekä arvioidaan viitteitä arvon-
alentumisesta edellä laadintaperiaatteissa esitetyn mukaisesti. Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevat 
rahamäärät on määritetty käyttöarvoon perustuvien laskelmien avulla.  

Lisätietoa kerrytettävissä olevan rahamäärän herkkyydestä käytettyjen oletusten muutoksille on annettu liitetiedossa 
6. Liikearvon ja muiden taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomien aineettomien hyödykkeiden arvonalentumis-
testaus. 

 
UUDET STANDARDIT SEKÄ TULKINNAT 

Konsernitilinpäätös on laadittu ensimmäistä kertaa IFRS-standardeja noudattaen. 

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin vuokralle ottajia edellytetään merkitsemään vuokrasopimukset taseeseen vuok-
ranmaksuvelvoitteena ja siihen liittyvänä omaisuuseränä. IFRS 16 -standardin vuokralle ottaja koskevien säännösten 
vaikutus on taloudellisesti merkittävä kasvavan taseen omaisuuserien ja velkojen myötä, joilla on vaikutus konsernin 
tunnuslukuihin kuten sidotun pääoman tuottoon (ROCE) ja nettovelkaantumisasteeseen. IFRS 16 -standardin vaikutus 
konsernin rahavirtalaskelmaan rajoittuvat eroihin liiketoiminnan ja rahoituksen rahavirtojen välillä. Aiemmin vuokraku-
luina liiketoiminnan rahavirrassa esitetyt erät esitetään nyt korko-osuuden osalta rahoitustuotoissa ja -kuluissa liiketoi-
minnan rahavirrassa ja vuokravelan lyhennysten osalta rahoituksen rahavirrassa. Käyttöoikeusomaisuuserät ja vuokra-
velat sisältyvät vastaaviin riveihin taseella eli aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja korollisiin velkoihin. Poistot 
käyttöoikeusomaisuuseristä ja korot vuokraveloista on esitetty erikseen, ja ne sisältyvät vastaaviin riveihin tuloslaskel-
malla eli poistoihin ja arvonalentumisiin käyttöomaisuudesta sekä rahoituskuluihin. 

Taseeseen merkitsemisestä on kaksi helpotusta, jotka koskevat lyhytaikaisia enintään 12 kuukautta kestäviä vuokraso-
pimuksia sekä hyödykkeitä, joiden arvo on enintään 5 000 Yhdysvaltain dollaria. Konserni otti nämä kaksi helpotusta 
käyttöön IFRS-raportointiin siirtyessään. Käytössä olevilla helpotuksilla ei arvioida olevan olennaista vaikutusta konser-
nin lukuihin. 

Suurin osa konsernin vuokrasopimuksista on määräaikaisia ja niiden vuokrakausi on määritelty ei-peruutettavissa ole-
van jakson sekä mahdollisten odotettavissa olevien jatko- tai päättämisoptioiden perusteella. Toistaiseksi voimassa ole-
via sopimuksia on suhteellisen vähän. Niiden osalta arvioidaan vuokrakausien pituus huomioiden operatiiviset ja stra-
tegiset tekijät sekä kohdeomaisuuserän luonne.  
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2. SEGMENTTI-INFORMAATIO 

Konsernin ylin operatiivinen päätöksentekijä (CODM, Chief operating decision maker) on johtoryhmä, jota tukee toimi-
tusjohtaja ja joissain tapauksissa myös hallitus. 

Johtoryhmä arvioi konsernin kannattavuutta, taloudellista tilaa ja kehitystä kokonaisuutena. Ylimmän operatiivisen pää-
töksentekijän johtamistavan seurauksena konserni on yksi toimintasegmentti. 

 

3. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET 

 

 

4. MUUT SIJOITUKSET 

 

Muihin sijoituksiin sisältyvät konserniyhtiöiden osakesijoitukset noteeraamattomiin yhtiöihin.  

kEUR Rakennukset

Rakennukset, 
käyttöoikeus-
omaisuuserät

Koneet ja 
kalusto

Muut 
aineelliset 

hyödykkeet
Keskeneräiset 

hankinnat Yhteensä

1.1.2020 134 2 913 115 008 39 263 118 356
Kurssierot -2 91 2 113 1 0 2 204
Lisäykset 0 303 12 218 0 176 12 697
Vähennykset 0 0 -2 656 0 -263 -2 919
Poistot -29 -1 268 -12 141 -6 0 -13 444
Arvonalentumiset -965 -965
31.12.2020 104 2 039 113 578 34 176 115 931

1.1.2021 104 2 039 113 578 34 176 115 931
Kurssierot 1 -33 -1 162 -1 0 -1 194
Lisäykset 0 1 505 20 421 0 82 22 008
Vähennykset -42 -699 0 -176 -917
Poistot -18 -1 255 -12 863 -6 0 -14 142
31.12.2021 44 2 256 119 275 28 82 121 685

Nettokirjanpitoarvo, kEUR Rakennukset

Rakennukset, 
käyttöoikeus-
omaisuuserät

Koneet ja 
kalusto

Muut 
aineelliset 

hyödykkeet
Keskeneräiset 

hankinnat Yhteensä

1.1.2020 134 2 913 115 008 39 263 118 356
31.12.2020 104 2 039 113 578 34 176 115 931
31.12.2021 44 2 256 119 275 28 82 121 685

Käyttöoikeusomaisuuserät sisältyvät taseen aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin. 

Investointisitoumukset on esitetty liitetiedossa 18.

kEUR 2021 2020

Kirjanpitoarvo 1.1 136 132
Kurssierot -2 4
Lisäykset/vähennykset 0 0

Kirjanpitoarvo 31.12 134 136
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Noteeraamattomat osakkeet esitetään hankintahintaisina. 

 
5. LIIKEARVO JA MUUT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 

 

 
 
6. LIIKEARVON JA MUIDEN TALOUDELLISELTA VAIKUTUSAJALTAAN RAJOITTAMATTOMIEN AINEETTOMIEN 
HYÖDYKKEIDEN ARVONALENTUMISTESTAUS 

 
Liiketoimintahankintojen mukana tulleet liikearvot ja määrittelemättömän taloudellisen pitoajan omaavat aineettomat 
hyödykkeet on kohdistettu arvonalennustestausta varten rahavirtaa tuottaville yksiköille. Testattavia liikearvoja liittyy 
Ruotsin liiketoimintaan sekä Suomen satamaliiketoimintaan. 

Liikearvo testataan arvonalentumisen osalta vuosittain käyttäen tilikauden päättymispäivän tasetta. Liikearvon arvon-
alentumistestauksessa rahavirtaa tuottavan yksikön liikearvon jäljellä olevaa arvoa verrataan sen kerrytettävissä ole-
vaan rahamäärään. Liiketoiminnasta kerrytettävissä oleva rahamäärä on arvonalentumistestauksessa määritetty käyt-
töarvon avulla, joka arvioidaan diskontatun rahavirtamallin avulla. Painotettu keskimääräinen pääomakustannus 
(WACC, weighted average cost of capital) muodostaa perustan diskonttokoron määrittelylle. 

Ruotsin liiketoimintaan liittyvä liikearvo 545 kEUR on testattu aikasarja-analyysillä, diskontattuihin vapaisiin kassavirta-
ennusteisiin perustuen. 
Vuodelle 2022 suunnitellun kasvuinvestoinnin jälkeen mallissa on oletettu nollakasvu vuodesta 2025 eteenpäin. 
Sisäisenä korkokantana on käytetty 10,5 %. 

kEUR Liikearvo
Aineettomat 

oikeudet

Muut 
aineettomat 
hyödykkeet Yhteensä

1.1.2020 540 46 1 997 2 583
Arvonalentumiset, avaava tase 0 0 -741 -741
Kurssierot 0 0 0 0
Lisäykset 4 0 1 500 1 504
Vähennykset 0 0 0 0
Poistot 0 -36 -269 -306
Arvonalentumiset 0 0 -688 -688
31.12.2020 545 10 1 799 2 353

1.1.2021 545 10 1 799 2 353
Kurssierot -1 0 0 -1
Lisäykset 1 829 0 1 452 3 281
Vähennykset 0 0 0 0
Poistot 0 -10 -111 -121
Arvonalentumiset 0 0 -284 -284
31.12.2021 2 373 0 2 855 5 228

Nettokirjanpitoarvo (kEUR): Liikearvo
Aineettomat 

oikeudet

Muut 
aineettomat 
hyödykkeet Yhteensä

1.1.2020 540 46 1 255 2 583
31.12.2020 545 10 1 799 2 353
31.12.2021 2 373 0 2 855 5 228
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Näihin oletuksiin perustuen liikearvo pysyy muuttumattomana. 
 
Satamaliiketoimintaan liittyvä liikearvo 1 829 kEUR on testattu aikasarja-analyysillä, diskontattuihin vapaisiin kassavir-
taennusteisiin perustuen. 
Liiketoiminnan vuotuiseksi kasvuksi on arvioitu 2 %. 
Sisäisenä korkokantana on käytetty 10,5 %. 
Näihin oletuksiin perustuen liikearvo pysyy muuttumattomana. 
 
 

7. LIIKETOIMINTAHANKINNAT 

Havator osti heinäkuussa 2021 Revisol Oy:n Kaskisten satamaliiketoiminnan tavoitteenaan kehittää sataman nostopal-
veluita. Kaupasta syntynyt liikearvo esitetään seuraavassa taulukossa. 
 

 
 
 
Tilikaudella 2020 ei ollut liiketoimintahankintoja. 
 
 

8. PÄÄOMAOSUUSMENETELMÄLLÄ KÄSITELTÄVÄT SIJOITUKSET 

 

 

Polar Lift AS on Norjan Rypefjordissa toimiva satamanosturipalveluita tarjoava yritys. Yrityksen omistajuus ja hallinta on 
jaettu tasan (50/50) Havator-konserniin kuuluvan Havator AS:n ja Polarbase AS:n (NO) kesken.  

Yrittäjien Voima Oy on suomalainen osakeyhtiö, jonka toimialana on sähkön ja muun energian hankkiminen osakkeen-
omistajille. Yrittäjien Voima Oy:llä ei ole olennaista vaikutusta konserniin. 

Alla on esitetty yhteenveto Polar Lift AS:n taloudellisesta informaatiosta. Esitetyt luvut vastaavat yhtiön tilinpäätöksissä 
esitettyjä lukuja, eivät Havatorin osuutta niistä.  
 

kEUR
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 800
Osamaksulainat -1 620
Muut velat -6
Vendor-laina -892
Lyhytaikainen kauppahintavelka -1 111

-1 829

Liikearvo 1 829

Yritys Omistusosuus (% ja kEUR) 2021 2020
Polar Lift AS, Norja 50,0 % 753 673
Yrittäjien Voima Oy, Suomi 50,0 % 0 574
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9. LASKENNALLISET VEROT 

 

Täsmäytyslaskelma
Yhteenveto, kEUR 2021 2020

Kirjanpitoarvo 1.1 1 346 1 051
Tilikauden voitto (tappio) 390 340
Muut laajan tuloksen erät -229 -45
Kirjanpitoarvo 31.12 1 507 1 346
Konsernin osuus yhteisyrityksestä (50 %) 753 673

Investoinnin kirjanpitoarvo 753 673

Polar Lift AS, taseen yhteenveto, kEUR 2021 2020

Lyhytaikaiset varat
Rahavarat 1 027 1 125
Muut lyhytaikaiset varat pl. rahavarat 117 160
Lyhytaikaiset varat yhteensä 1 144 1 285

Muut lyhytaikaiset velat 259 232
Lyhytaikaiset velat yhteensä 259 232

Pitkäaikaiset varat
Muut pitkäaikaiset varat 851 292
Pitkäaikaiset varat yhteensä 851 292

Korolliset velat 229 0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 229 0

Nettovarallisuus 1 507 1 346

Polar Lift AS, laajan tuloslaskelman yhteenveto, kEUR 2021 2020

Liikevaihto 1 515 1 144
Materiaalit ja palvelut -329 -110
Muut kulut -580 -538
Poistot -97 -55

Liikevoitto (-tappio) 509 441
Korkokulut -7 0

Voitto (tappio) ennen veroja 502 441
Tuloverot -112 -100

Tilikauden voitto (tappio) 390 340
Muut laajan tuloksen erät -229 -45

Tilikauden laaja tulos 161 295

Laskennalliset verosaamiset ja -velat on esitetty taseessa seuraavasti: 
kEUR 2021 2020

Laskennalliset verosaamiset  823 883
Laskennalliset verovelat 10 301 9 772

Laskennalliset verovelat (netto) 9 478 8 889
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10. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA 

 
Konserni altistuu liiketoiminnassaan useille rahoitusriskeille: rahavirtojen korkoriskille, valuuttariskille, luottoriskille, jäl-
leenrahoitusriskille ja maksuvalmiusriskille.  

Korkoriski 

Markkinakorkojen muutoksilla on vaikutusta konsernin korollisten velkojen käypiin arvoihin. Konsernin korkoriski liittyy 
ensisijaisesti pitkäaikaiseen lainasalkkuun. Konserni on pääasiallisesti altistunut korkojen rahavirtariskille, joka syntyy 
vaihtuvakorkoisista veloista. Tilinpäätöspäivänä 24,5 (15,6) prosenttia konsernin korollisista veloista on kiinteäkorkoisia. 
Alla olevassa taulukossa on esitetty herkkyysanalyysi korkotason yhden prosentin suuruisen nousun tai laskun vaikutuk-
sesta vaihtuvakorkoisten lainojen 61,3 MEUR (68,3 MEUR) korkokuluihin. 
 

 

Muutokset laskennallisissa verosaamisissa ja -veloissa tilikauden aikana:

kEUR 1.1.2021
Kirjattu 

tuloslaskelmaan Kurssierot 31.12.2021

Laskennalliset verosaamiset
Vahvistetut tappiot 883 -60 0 823

Yhteensä 883 -60 0 823

Laskennallinen verovelka

Poistoero 9 684 605 -150 10 138

Liikearvon poistojen palautus 0 15 0 15
Joukkovelkakirjan 
liikkeeseenlaskukulujen jaksotus 84 -18 0 66

Vuokrasopimukset 5 77 0 82

Yhteensä 9 772 679 -150 10 301

Laskennalliset verovelat netto 8 889 739 -150 9 478

Muutokset laskennallisissa verosaamisissa ja -veloissa tilikauden aikana:

kEUR 1.1.2020
Kirjattu 

tuloslaskelmaan Kurssierot 31.12.2020

Laskennalliset verosaamiset
Vahvistetut tappiot 0 883 0 883

Yhteensä 0 883 0 883

Laskennallinen verovelka

Poistoero 9 330 85 269 9 684
Joukkovelkakirjan 
liikkeeseenlaskukulujen jaksotus 0 84 0 84
Vuokrasopimukset 0 5 0 5

Yhteensä 9 330 173 269 9 772

Laskennalliset verovelat netto 9 330 -710 269 8 889

kEUR
Korkotason muutoksen vaikutus + 1% - 1% + 1% - 1%
Korolliset velat -611,2 611,2 -682,8 682,8
Yhteensä -611,2 611,2 -682,8 682,8

2021 2020
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Valuuttariski 

Konserni toimii kansainvälisesti ja on siten altistunut valuuttakurssivaihteluista aiheutuville riskeille, ensisijaisesti Ruot-
sin kruunuun ja toissijaisesti Norjan kruunuun liittyen. Valuuttakurssiriski syntyy pääasiassa sisäisistä rahoituseristä ja 
nettosijoituksista liittyen ulkomaisiin tytäryrityksiin sekä taseen valuuttamääräisistä eristä. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty konsernin avoin positio sekä herkkyysanalyysin mukaiset vaikutukset konsernin 
omaan pääomaan. Herkkyysanalyysi perustuu euron vaihtokurssin 10 prosentin muutokseen konsernin kaikkia toimin-
tavaluuttoja vastaan. 

 

 

Luottoriski 

Konserni suojautuu luottoriskiltä myymällä noin 80 prosenttia myyntisaatavistaan kolmannelle osapuolelle, joka kantaa 
luottoriskin ostamiensa myyntisaatavien osalta. Konserni valvoo myös aktiivisesti asiakaskuntansa luottokelpoisuutta ja 
maksukyvykkyyttä ja luotottaa normaalin käytäntönsä mukaisesti vain sellaisia yhteisöjä ja yksityishenkilöitä, joilla on 
asianmukaiset luottotiedot. Riskiasiakkaiden osalta luottoriskiä hallitaan mm. ennakkomaksujen avulla. Konsernin luot-
toriskin enimmäismäärä on myyntisaamisten käypä arvo 31.12.2021 (liitetieto 11). 

Maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriski 

Konserni käyttää useita rahoituslähteitä ja velat ovat pääsääntöisesti pitkäaikaisia. Kalustoinvestointien rahoitukseen 
käytetään pääosin osamaksurahoitusta. Konserni pyrkii vähentämään jälleenrahoitusriskiään monipuolistamalla korol-
listen velkojensa maturiteettirakennetta ja neuvottelemalla uusia luottoja etupainotteisesti hyvissä ajoin ennen tarpeen 
ilmenemistä. Alla olevassa taulukossa on esitetty korollisten velkojen maturiteettianalyysi tilinpäätöshetkestä velkojen 
sopimuksenmukaisiin päättymispäiviin asti.  

 

Pääomarakenne 

Hallitus päättää pääomarakenteen tavoitteista konsernin rahoitussopimuksiin liittyvien kovenanttien perusteella. Ko-
venantit on rahoitussopimusten ehtojen mukaan laskettava suomalaisen tilinpäätöskäytännön (FAS) mukaisista lu-
vuista.  

Konserni on täyttänyt kovenanttiehdot tilikausina 2021 ja 2020.   

 

 

kEUR
Muuntoeroriski Positio Herkkyys Positio Herkkyys
SEK 2 261 -/+ 226,10 1 848 -/+ 184,84
NOK 288 -/+ 28,79 155 -/+ 15,48
Yhteensä 2 549 -/+ 254,89 2 003 -/+ 200,32

31.12.2021 31.12.2020

Korollisten velkojen takaisinmaksuaikataulu 31.12.2021
kEUR Alle 1 vuosi 1-2 vuotta 2-5 vuotta Yli 5 vuotta Yhteensä
Rahoitusvelkojen lyhennykset ja rahoituskulut 14 542 9 598 45 632 2 355 72 127
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset ja rahoituskulut 5 076 1 943 2 722 46 9 787
Yhteensä 19 618 11 541 48 354 2 401 81 914

Korollisten velkojen takaisinmaksuaikataulu 31.12.2020
kEUR Alle 1 vuosi 1-2 vuotta 2-5 vuotta Yli 5 vuotta Yhteensä

Rahoitusvelkojen lyhennykset ja rahoituskulut 17 190 12 906 47 265 1 732 79 093
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset ja rahoituskulut 2 274 1 457 1 527 38 5 295

Yhteensä 19 463 14 364 48 792 1 770 84 389
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11. PITKÄ- JA LYHYTAIKAISET SAAMISET 

 
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät liittyvät laskuttamattomiin liikevaihdon jaksotuksiin, vakuutussaataviin sekä etu-
käteen maksettuihin kuluihin. 

 

 

 
Konsernilla ei ole riskikeskittymää myyntisaamisten osalta, koska asiakkaiden lukumäärä on suuri. Konsernin epävarmo-
jen saamisten määrä on vähäinen.  
 
 

12. MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET OMAISUUSERÄT 

 
 
Konsernin tytäryhtiö luokitteli vuoden 2020 lopulla materiaalinkäsittelykone Sennebogen 880 EQ:n myytävänä olevaksi 
pitkäaikaiseksi omaisuuseräksi. 
 
Aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen poistolaskenta lopetetaan silloin, kun aineellinen käyttöomaisuushyödyke luo-
kitellaan myytävänä olevaksi IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -standardin 
mukaisesti. Myytävänä olevat käyttöomaisuushyödykkeet arvostetaan niiden kirjanpitoarvoon tai sitä alempaan myyn-
tikustannuksilla vähennettyyn käypään arvoon.  

Pitkäaikaiset saamiset, kEUR 2021 2020
Laskennalliset verosaamiset 823 883

Yhteensä 823 883

Lyhytaikaiset saamiset, kEUR 2021 2020
Myyntisaamiset 12 425 8 056
Muut saamiset 762 551
Ennakkomaksut ja siirtosaamiset 511 907

Yhteensä 13 698 9 515

Myyntisaamisten ikäjakauma, kEUR 2021 2020

Erääntymättömät 9 642 7 376

1-30 päivää erääntyneet 1 838 344
31-60 päivää erääntyneet 657 123
61-90 päivää erääntyneet 23 35
91-120 päivää erääntyneet 1 1
Yli 120 päivää erääntyneet 264 177

Yhteensä 12 425 8 056

Myyntisaamisten valuuttajakauma, kEUR 2021 2020
EUR 3 011 3 971
SEK 9 414 4 085
NOK 0 0

Yhteensä 12 425 8 056

kEUR 2021 2020
Pitkäaikaiset varat / Aineelliset hyödykkeet 500 500

Yhteensä 500 500
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13. RAHAVARAT 

 
 
Rahavarat koostuvat käteisvaroista. Rahavirtalaskelman rahavarat vastaavat taseen rahavaroja 31.12.2021 ja  
31.12.2020. 
 
 

14. OSAKEPÄÄOMA JA OMAN PÄÄOMAN RAHASTOT 

 
 

Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa ja samansuuruiseen osinkoon. Tilinpäätöshetkellä 
31.12.2021 osakepääoma oli kokonaan maksettu ja vuoden 2021 lopulla annettujen uusien osakkeiden rekisteröinti oli 
vireillä kaupparekisterissä. 

Yhtiön A-sarjan osakkeilla on ensisijainen oikeus päätettyihin osinkoihin 300.000,00 euroon asti kultakin tilikaudelta.  
 
Muut rahastot 

Muut rahastot sisältävät osakkeiden merkintähinnan sekä sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston arvon.  
 
Muuntoerot 

Muuntoerot sisältävät euroalueen ulkopuolisten tytäryhtiöiden tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet valuuttakurs-
sierot. 
 
Osingonjako 

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei tilikaudelta 2021 jaeta osinkoa. 
 
 
15. KOROLLISET VELAT 

 

kEUR 2021 2020
Rahat ja pankkisaamiset 6 632 11 557

Yhteensä 6 632 11 557

Muutokset tilikaudella, kEUR
Osakkeiden 

määrä, A-sarja
Osakkeiden 

määrä, B-sarja
Osakkeiden 

määrä yhteensä
Osake-

pääoma
Muut 

rahastot Yhteensä
1.1.2020 340 084 2 147 394 2 487 478 937 43 641 44 578
  Omien osakkeiden mitätöinti -340 084
  Suunnattu osakeanti omistajille 228 084
31.12.2020 0 2 375 478 2 375 478 937 43 641 44 578
  Suunnattu henkilöstöanti 2021 1 602
31.12.2021 0 2 377 080 2 377 080 937 43 666 44 603

2020
Pitkäaikaiset korolliset velat, kEUR Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo
Joukkovelkakirjalainat 28 672 28 672 28 582 28 582
Lainat 28 562 28 562 31 282 31 282
Vuokrasopimusvelat 4 578 4 578 2 883 2 883
Kauppahintavelat 223 223 0 0

Yhteensä 62 035 62 035 62 747 62 747

2021
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Lyhytaikaisten lainojen kirjanpitoarvot vastaavat olennaisilta osin käypiä arvoja. Valtaosa lainoista on vaihtuvakorkoisia, 
minkä johdosta niiden käypä arvo ei poikkea merkittävästi kirjanpitoarvosta. 

 

 
 

Vuokrasopimusvelat 

Konsernilla on vuokrasopimuksia operatiiviseen kalustoon, huolto- ja henkilöautoihin sekä toimitiloihin liittyen. Vuok-
rasopimukset ovat kestoltaan 3–7 vuotta. Vuokrasopimukset ovat pääosin kiinteäkorkoisia. 

 

 
 
 

16. MUUT PITKÄAIKAISET VELAT 

 

Lyhytaikaiset korolliset velat, kEUR Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo
Lainat 13 842 13 842 16 039 16 039
Vuokrasopimusvelat 4 809 4 809 2 120 2 120
Kauppahintavelat 446 446 0 0

Yhteensä 19 097 19 097 18 160 18 160

Korolliset velat yhteensä 81 132 81 132 80 907 80 907

2021 2020

Korollisten velkojen erääntymisaikataulu, 2021, kEUR 2022 2023 2024 2025 2026 2027+ Yhteensä

28 672 28 672
Lainat 13 842 9 231 8 072 5 472 3 256 2 531 42 404
Vuokrasopimusvelat 4 809 1 815 1 753 742 222 45 9 387
Kauppahintavelat 446 223 669

Yhteensä 19 097 11 269 38 497 6 214 3 478 2 576 81 132

Korollisten velkojen erääntymisaikataulu, 2020, kEUR 2021 2022 2023 2024 2025 2026+ Yhteensä

28 582 28 582
Lainat 16 001 12 149 7 526 6 285 3 659 1 701 47 321
Vuokrasopimusvelat 2 120 1 385 571 670 226 30 5 003

Yhteensä 18 122 13 534 8 097 35 537 3 885 1 731 80 907

Joukkovelkakirjalainat, kirjattu 
jaksotettuun hankintamenoon 28.672 

Joukkovelkakirjalainat, kirjattu 
jaksotettuun hankintamenoon 28.582 

Vuokrasopimusvelkojen erääntymisaikataulu, 2021, kEUR < 1 vuosi 1-5 vuotta > 5 vuotta Kirjanpitoarvo
Vuokrasopimusvelat 4 809 4 533 46 9 387

Vuokrasopimusvelat luokittain, 2021, kEUR
Pitkäaikainen 

velka
Lyhytaikainen 

velka

Operatiivinen kalusto 1 757 2 998
Huolto- ja henkilöautot 1 533 784
Toimitilat 1 288 1 026

Yhteensä 4 578 4 809

kEUR 2021 2020
Kauppahintavelat 223 0
Muut velat 20 0

Yhteensä 243 0
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17. OSTOVELAT JA MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 

 

Ostovelkojen ja muiden lyhytaikaisten velkojen käypä arvo ei poikkea olennaisesti niiden kirjanpitoarvosta 
näiden velkojen lyhyen maturiteetin johdosta. 
 

Yllä mainittujen velkojen ehdot: 
•  Ostovelat ovat korottomia ja niiden tavanomainen maksuaika on 14–60 päivää 
•  Muut lyhytaikaiset velat ovat korottomia ja niiden keskimääräinen maksuaika on kolme kuukautta 

 

18. VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET 

 

 

Havator on lisäksi sitoutunut investoimaan yhteisyritys Yrittäjien Voima Oy:hyn (omistusosuus 50 %).  
Viimeinen sijoitus (300 kEUR) tapahtuu, kun Pyhäjoen ydinvoimala Hanhikivi 1 otetaan käyttöön. 
 

Joukkovelkakirjalainan vakuudet 

Havator Group Oy, Havator Oy ja Havator AB ovat antaneet takauksen koskien 24.1.2020 liikkeelle laskettua joukkovel-
kakirjalainaa. Havator Group Oy ja Havator Oy ovat antaneet myös muita vakuuksia yhteisesti rahoittajille, jotka ovat 
liittyneet yhtiöiden velkojien keskinäisen etusijan määrittävään "intercreditor"-sopimukseen. Intercreditor-sopimuksen 
mukaan siihen liittyneillä muilla velkojilla kuin Havator Group Oy:n liikkeelle laskeman joukkovelkakirjan sijoittajilla on 
vakuuksiin ensisijainen etuoikeus ja vastaavasti joukkovelkakirjalainan sijoittajille on vakuuksiin toissijainen etuoikeus. 
 

Havator Group Oy on pantannut edellä mainituille velkojille Suomen lain alaisen vakuussopimuksen alla Havator Oy:n 
osakkeet, Havator Oy:ltä ja Havator AB:ltä olevat saatavat sekä antanut yrityskiinnityksen sen yrityskiinnityskelpoiseen 

kEUR 2021 2020
Ostovelat 6 665 3 060
Saadut ennakot 23 476
Factoringvelat 1 150 1 960
Siirtovelat 7 717 6 968

Palkat ja lomapalkat sosiaalikuluineen 6 952 6 118

Korkojaksotukset 485 494

Muut 280 356

Kauppahintavelat 446 0
Muut lyhytaikaiset velat 1 747 1 346

Yhteensä 17 748 13 811

kEUR 2021 2020

   Pantatut tytäryhtiöosakkeet (kirjanpitoarvo) 47 371 45 371
   Yrityskiinnitykset 87 392 87 939
   Ajoneuvokiinnitykset 23 916 24 046
   Pantatut tytäryhtiösaamiset 4 354 2 796
Yhteensä 163 034 160 152

Velat, joille annettu vakuuksia
  Joukkovelkakirjalainat 28 672 28 582
  Lainat 444 889

Annetut vakuudet ja pantit
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omaisuuteen. Havator Oy on pantannut Ruotsin lain alaisen vakuussopimuksen alla Havator AB:n osakkeet sekä sillä 
Havator AB:lta olevat saatavat. 

 
19. TULOT 

Tulojen erittely 

Seuraavassa taulukossa konsernin myyntituotot on eritelty ensisijaisten maantieteellisten alueiden ja palvelutyypin pe-
rusteella. 

 
 

 
20. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 

 
 

 
21. MATERIAALIT JA PALVELUT 

 

 

 

 

 

kEUR 2021 2020
Ensisijainen maantieteellinen alue
Suomi 47 238 38 585
Ruotsi 58 601 40 682
Norja 16 133
Viro 159 1 004
Yhteensä 106 013 80 405

Myynnin pääasiallinen luokittelu
Nosturipalvelut 66 906 46 703
Satamanosturipalvelut 2 296 5 160
Erikoiskuljetukset 11 470 8 821
Projektiliiketoiminta 18 844 13 283
Asennustoiminta 6 497 6 438
Yhteensä 106 013 80 405

kEUR 2021 2020

Käyttöomaisuuden myyntivoitot 125 685
Saadut vahingonkorvaukset 8 29
Muut tuotot 84 127

Yhteensä 218 840

kEUR 2021 2020
Materiaalien kustannukset -9 063 -6 949
       Kulutustarvikkeet -6 145 -5 020
       Kaluston korjaus- ja ylläpitokustannukset -2 918 -1 929
Ulkopuoliset palvelut -29 346 -15 015

Yhteensä -38 409 -21 964
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22. TYÖSUHDE-ETUUKSISTA AIHEUTUVAT KULUT 

 

 
 
 
23. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 

 

 
 

24. POISTOT JA ARVONALENTUMISET 

 

kEUR 2021 2020

Palkat ja palkkiot -24 492 -21 299
Eläkekulut -3 622 -2 894
Muut henkilösivukulut -3 847 -3 585

Yhteensä -31 961 -27 778

2021 2020

Keskimääräinen henkilöstömäärä 414 394
Keskimääräinen henkilöstömäärä yhteisyrityksissä 2 1

kEUR 2021 2020

Toimitilavuokrat -847 -852
Toimitilojen muut kulut -675 -557
Vuokrakulut lyhytaikaisista tai vähäarvoisista omaisuuseristä -416 -322
Luottotappiot -337 -186
Markkinointikulut -244 -333
Matkakulut -4 078 -3 151
ICT -968 -859
Muut henkilöstökulut -827 -578
Fuusiotappio 0 -2 775
Muut hallinto- ja liiketoiminnan kulut -2 647 -3 015

Yhteensä -11 040 -12 627

kEUR 2021 2020

PÄÄTILINTARKASTUSYHTIÖ KPMG
Tilintarkastuspalkkiot -105 -99
Muut palvelut -18 -85

Yhteensä -123 -184

kEUR 2021 2020

Aineettomien hyödykkeiden poistot
  - Aineettomat oikeudet -10 -36
  - Muut pitkävaikutteiset hyödykkeet -111 -269

Yhteensä -121 -306
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25. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 

 

 
 
 
26. TULOVEROT 

 
 

 

 

 

 

 

 

kEUR 2021 2020

Aineellisten hyödykkeiden poistot

  - Rakennukset -18 -29
  - Koneet ja kalusto -11 719 -11 103
  - Käyttöoikeusomaisuuserät, rakennukset -1 255 -1 268

  - Käyttöoikeusomaisuuserät, koneet ja kalusto -1 150 -1 044

Yhteensä -14 142 -13 444

Aineettomien hyödykkeiden arvonalentumistappiot -284 -688
Aineellisten hyödykkeiden arvonalentumistappiot 0 -965

Poistot ja arvonalentumistappiot yhteensä -14 546 -15 402

kEUR 2021 2020
Korkotuotot 1 5
Valuuttakurssivoitot 8 60
Muut rahoitustuotot 9 4

Rahoitustuotot yhteensä 18 69

Lainojen korkokulut -3 772 -3 858
Vuokrasopimusvelkojen korkokulut -305 -213
Arvonalentumiset pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävistä sijoituksista -703 0
Muut rahoituskulut -835 -1 052

Rahoituskulut yhteensä -5 616 -5 123

Rahoitustuotot ja -kulut, netto -5 598 -5 054

Tuloslaskelmaan kirjatut määrät, kEUR 2021 2020

Kuluvan vuoden vero -1 -23
Laskennallisten verojen muutos -738 710

Yhteensä -739 687
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Efektiivisen verokannan täsmäytys 

Alla on esitetty tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan 20,0 prosentin verokannalla laskettujen verojen välinen 
täsmäytyslaskelma. 

 
 

27. OSAKEKOHTAINEN TULOS 

 

 

 

28. KOROLLISET VELAT RAHOITUKSEN RAHAVIRRASSA 

 

 

 

kEUR 2021 2020

Voitto ennen veroja 4 871 -1 410
Vero laskettu kotimaisella yhtiöverokannalla -974 282
Ulkomaisten tytäryhtiöiden poikkeava veroaste + / - 9
Verot edellisiltä tilikausilta
Verokannan muutos 255
Verovapaat tulot 23 68
Vähennyskelvottomat kulut 133 -28
Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltyjen sijoitusten tuloksesta verolla vähennettynä -39 -34
Aiempien tilikausien tappioista kirjattu laskennallinen verosaaminen 23 328
Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten tappioiden hyödyntäminen 51 0
Muut erät 36 -184

Verot tuloslaskelmassa -739 687

Konsernin efektiivinen veroaste, % 15,16 % 0,00 %

kEUR 2021 2020

4 133 -723
Osakkeiden lukumäärä

Liikkeellä olevien osakkeiden painotettu keskiarvo 2 377 080 2 375 478
Liikkeelle laskettujen optioiden ja osakeohjelmien vaikutus 0 0

Laimennettu liikkeellä olevien osakkeiden painotettu keskiarvo 2 377 080 2 375 478

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos
Laimentamaton, EUR 1,74 -0,30

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto

IFRS- ja muut ei-

1.1.2021 Rahavirrat Hankinnat Kurssierot
rahavirtavaikut-

teiset oikaisut 31.12.2021

Joukkovelkakirjalainat 28 582 90 28 672
Lainat 2 485 -1 393 -14 1 077
Osamaksulainat 44 837 -3 037 -474 41 327
Vuokrasopimusvelat 5 003 -2 765 5 921 -48 1 276 9 387
Kauppahintavelat 0 669 669

Velat yhteensä 80 907 -6 526 5 921 -536 1 366 81 132

Korollisten velkojen muutoksen täsmäytys 
konsernin rahoituksen rahavirtaan, kEUR
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29. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 

Konsernin lähipiiriin kuuluvat hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenet (johtoon kuuluvat avainhenkilöt). Lähipiiri-
tapahtumina on esitetty sellaiset liiketoimet, jotka eivät eliminoidu konsernitilinpäätöksessä.  
 

 

Konserni- ja toimitusjohtajan toimisuhteen irtisanomisaika on 12 kuukautta, minkä aikana hän saa täyden palkan. Mikäli 
työnantaja irtisanoo toimisuhteen, konserni- ja toimitusjohtaja voi olla oikeutettu 12 kuukauden palkkaa vastaavaan 
erorahaan. 
 

 

Lyhyen aikavälin kannustimien perusteella ansaittavat mahdolliset bonuspalkkiot suoritetaan kokonaan rahaosuuksina 
kaikissa konserniyhtiöissä. Käytössä ei ole työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuuksia eikä osakeperusteisia maksuja. 
 

 

Kaikki hallituksen palkkiot maksetaan rahana. 
 
Yhdellä hallituksen jäsenellä on merkittävä omistus ja määräysvalta konsernissa. Hän on osakkaana H-Equity Oy:ssä, 
jolle on maksettu kiinteistövuokria 187 (253) kEUR perustuen markkinaehtoiseen vuokratasoon. Tilinpäätöshetkellä 
31.12.2021 ei ollut avoimia saldoja tälle toimittajalle.  
 

Tilinpäätöshetkellä 31.12.2021 ei ole saamisia lähipiiriin kuuluvilta. 
 

 

 

 

IFRS- ja muut ei-

1.1.2020 Rahavirrat Hankinnat Kurssierot
rahavirtavaikut-

teiset oikaisut 31.12.2020

Mezzanine-laina 25 927 -25 927 0
Joukkovelkakirjalainat 0 29 000 -418 28 582
Lainat 3 075 -619 29 2 485
Osamaksulainat 44 256 908 874 -1 202 44 837
Vuokrasopimusvelat 5 465 -2 347 1 774 120 -9 5 003

Velat yhteensä 78 723 1 015 1 774 1 022 -1 629 80 907

Korollisten velkojen muutoksen täsmäytys 
konsernin rahoituksen rahavirtaan, kEUR

Johdon työsuhde-etuudet, kEUR 2021 2020
Toimitusjohtajan työsuhde-etuudet
Palkat, palkkiot ja luontoisedut 180 243
Yhteensä 180 243

Johdon työsuhde-etuudet, kEUR 2021 2020
Muun konsernin johtoryhmän työsuhde-etuudet
Palkat, palkkiot ja luontoisedut 1 140 1 098

Yhteensä 1 140 1 098

Johdon palkkiot, kEUR 2021 2020
Hallituksen jäsenten palkkiot
Palkat, palkkiot ja luontoisedut 76 22

Yhteensä 76 22
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30. KONSERNIIN KUULUVAT YHTIÖT 

Konserni koostuu emoyhtiö Havator Group Oy:stä (Suomi) ja seuraavista tytäryhtiöistä: 
 

 
 

Konsernilla on omistus yhdessä yhteisyrityksessä, ks. liitetieto 8. Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset. 
Konserniin liittyy yhteisyritys Yrittäjien Voima Oy, omistus 50 %. 
 

31. IFRS-STANDARDIEN ENSIMMÄINEN KÄYTTÖÖNOTTO 

Seuraavassa esitetään vaikutukset, jotka IFRS-standardien käyttöönotolla on ollut suomalaisen tilinpäätösnormiston 
(FAS) mukaisesti laadittuun konsernin tuloslaskelmaan 31.12.2020 ja 31.12.2021 päättyneiltä tilikausilta sekä konserni-
taseeseen 1.1.2020, 31.12.2020 ja 31.12.2021. 
 

 

 

Tytäryhtiöt Kotipaikka Emoyhtiö Konserni
Havator Oy Suomi 100
     Havator AB Ruotsi 100
     Havator AS Norja 100
     Havator Kraana OÜ Viro 100

% osakkeista

Konsernin laaja tuloslaskelma 1.1-31.12.2020

kEUR FAS Liikearvo
Vuokra-

sopimukset Muut oikaisut
IFRS-siirtymän 

vaikutus yhteensä IFRS
LIIKEVAIHTO 80 959 -554 -554 80 405
Liiketoiminnan muut tuotot 858 -18 -18 840
Materiaalit ja palvelut -22 019 55 55 -21 964
Henkilöstökulut -27 902 124 124 -27 778
Liiketoiminnan muut kulut -12 505 2 507 -2 630 -122 -12 627

Poistot ja arvonalentumiset -12 894 465 -2 312 -660 -2 508 -15 402
Liikevoitto (-tappio) 6 497 465 195 -3 683 -3 023 3 474
Rahoitustuotot ja -kulut -5 259 -213 418 205 -5 054
Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien 
sijoitusten tuloksesta 0 170 170 170

Voitto (tappio) ennen veroja 1 238 465 -18 -3 095 -2 648 -1 410
Tuloverot 725 -5 -33 -38 687
Tilikauden tulos 1 963 465 -22 -3 128 -2 686 -723

Konsernin laaja tuloslaskelma 1.1-31.12.2021

kEUR FAS Liikearvo
Vuokra-

sopimukset Muut oikaisut
IFRS-siirtymän 

vaikutus yhteensä IFRS
LIIKEVAIHTO 106 692 -679 -679 106 013
Liiketoiminnan muut tuotot 235 -18 -18 218
Materiaalit ja palvelut -38 573 165 165 -38 409
Henkilöstökulut -32 089 128 128 -31 961
Liiketoiminnan muut kulut -14 285 3 082 162 3 245 -11 040
Poistot ja arvonalentumiset -13 875 155 -2 404 1 578 -671 -14 546
Liikevoitto (-tappio) 8 105 155 678 1 335 2 169 10 274
Rahoitustuotot ja -kulut -5 206 -305 -86 -391 -5 598
Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien 
sijoitusten tuloksesta 0 195 195 195
Voitto (tappio) ennen veroja 2 899 155 373 1 444 1 972 4 871
Tuloverot -721 -15 -77 74 -18 -739
Tilikauden tulos 2 178 140 296 1 518 1 954 4 133
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Konsernin tase 1.1.2020

kEUR FAS Liikearvo
Vuokra-

sopimukset Muut oikaisut
IFRS-siirtymän 

vaikutus yhteensä IFRS
Aineettomat hyödykkeet 2 583 -741 -741 1 841
Aineelliset hyödykkeet 113 018 5 465 -126 5 339 118 356
Sijoitukset 613 525 525 1 138
Myyntisaamiset ja muut saamiset 9 063 1 667 1 667 10 729
Rahat ja pankkisaamiset 8 395 -408 -408 7 987
Oma pääoma 38 004 -741 -741 37 263
Pitkäaikainen vieras pääoma 41 270 3 487 -17 3 471 44 741
Lyhytaikainen vieras pääoma 54 397 1 977 1 675 3 652 58 049

Konsernin tase 31.12.2020

kEUR FAS Liikearvo
Vuokra-

sopimukset Muut oikaisut
IFRS-siirtymän 

vaikutus yhteensä IFRS
Aineettomat hyödykkeet 3 317 465 -1 429 -965 2 353
Aineelliset hyödykkeet 111 587 4 990 -646 4 344 115 931
Sijoitukset 710 673 673 1 383
Myyntisaamiset ja muut saamiset 8 518 2 380 2 380 10 898
Rahat ja pankkisaamiset 12 120 -562 -562 11 557
Oma pääoma 38 280 465 -18 -1 095 -648 37 632
Pitkäaikainen vieras pääoma 69 966 2 888 -334 2 553 72 519
Lyhytaikainen vieras pääoma 28 006 2 120 1 844 3 964 31 970

Konsernin tase 31.12.2021

kEUR FAS Liikearvo
Vuokra-

sopimukset Muut oikaisut
IFRS-siirtymän 

vaikutus yhteensä IFRS
Aineettomat hyödykkeet 4 608 620 620 5 228
Aineelliset hyödykkeet 112 717 9 732 -765 8 967 121 685
Sijoitukset 134 753 753 887
Myyntisaamiset ja muut saamiset 13 429 1 592 1 592 15 021
Rahat ja pankkisaamiset 7 145 -514 -514 6 632
Oma pääoma 39 407 605 264 423 1 292 40 698
Pitkäaikainen vieras pääoma 68 059 15 4 659 -377 4 297 72 356
Lyhytaikainen vieras pääoma 30 569 4 809 1 020 5 830 36 399
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Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS)

kEUR Liitetieto 31.12.2021 31.12.2020
LIIKEVAIHTO 4 518 2 699

Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
   Ostot tilikauden aikana 0 0
Ulkopuoliset palvelut -132 -67
Materiaalit ja palvelut yhteensä -132 -67

Henkilöstökulut 1
   Palkat ja palkkiot -1 362 -1 146
Henkilösivukulut
   Eläkekulut -225 -168
   Muut henkilösivukulut -37 -38
Henkilöstökulut yhteensä -1 624 -1 352

Poistot ja arvonalentumiset 2
Suunnitelman mukaiset poistot -90 -247
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä -1 713 0
Liiketoiminnan muut kulut -1 051 -1 234
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -93 -201

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
  Samaan konserniin kuuluvat yritykset 738 746
  Muut 0 0
Korko- ja muut rahoitustuotot yhteensä 738 746

Korkokulut ja muut rahoituskulut
   Korkokulut ja muut rahoituskulut ulkopuolisille -2 541 -3 355
Korko- ja muut rahoituskulut yhteensä -2 541 -3 355

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -1 803 -2 609

Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -1 896 -2 810

Konserniavustus 2 565 2 810

Tuloverot 0 0

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 669 0
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Emoyhtiön tase (FAS)

kEUR Liitetieto 31.12.2021 31.12.2020
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
  Muut aineettomat hyödykkeet 2 793 3 143
  Aineettomat hyödykkeet yhteensä 2 793 3 143

Aineelliset hyödykkeet
  Koneet ja kalusto 4 5
  Aineelliset hyödykkeet yhteensä 4 5

Sijoitukset
  Osuudet saman konsernin yrityksissä 3 20 517 20 517
  Sijoitukset yhteensä 20 517 20 517

Pysyvät vastaavat yhteensä 23 314 23 666

Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset 4
  Saamiset saman konsernin yrityksiltä 46 272 46 800
  Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 46 272 46 800

Lyhytaikaiset saamiset 5
  Saamiset saman konsernin yrityksiltä 4 967 3 181
  Muut saamiset 7 50
  Siirtosaamiset 15 23
  Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 4 989 3 254

Rahat ja pankkisaamiset 288 122

VASTAAVAA YHTEENSÄ 74 863 73 841
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Emoyhtiön tase (FAS)

kEUR Liitetieto 31.12.2021 31.12.2020
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA 6
Osakepääoma 937 937
Ylikurssirahasto 6 262 6 262
Muut rahastot:
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 37 404 37 379
Ed. tilikausien voitto (tappio) -1 307 -825
Tilikauden voitto (tappio) 669 0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 43 965 43 753

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma 8
  Joukkovelkakirjalainat 29 000 29 000
  Muut pitkäaikaiset velat 20 0
  Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 29 020 29 000

Lyhytaikainen vieras pääoma 9
  Ostovelat 748 218
  Muut lyhytaikaiset velat 232 61
  Siirtovelat 898 810
  Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 878 1 088

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 30 898 30 088

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 74 863 73 841
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Emoyhtiön rahoituslaskelma (FAS)

kEUR 31.12.2021 31.12.2020
Liiketoiminnan rahavirta
 Liikevoitto -93 -201
 Suunnitelman mukaiset poistot 90 247
 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -3 46

Käyttöpääoman muutos:
  Korottomien saamisten muutos -1 981 71
  Korottomien velkojen muutos 790 -450
  Rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -1 194 -333

  Maksetut korot ja muut rahoituskulut -2 541 -2 968
 Saadut korot 738 746
 Maksetut välittömät verot 1 1

Liiketoiminnan rahavirta (A) -2 996 -2 554

Investointien rahavirta 
 Käyttöomaisuuden nettoinvestoinnit -220 -4 205
 Lainasaamisten muutos 528 1 366
Investointien rahavirta (B) 307 -2 839

Rahoituksen rahavirta 
  Maksullinen osakeanti 25 0
  Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 -25 927
  Pitkäaikaisten lainojen muutos 20 29 000
  Konserniavustus 2 810 2 440
Rahoituksen rahavirta (C) 2 855 5 513

Rahavarojen muutos (A+B+C) 166 119

Rahavarat tilikauden alussa 122 3
Rahavarat tilikauden lopussa 288 122

166 119



40 
 

Emoyhtiön liitetiedot (FAS) 
 

LAADINTAPERIAATTEET 

Yleistä 

Yhtiö kuuluu Havator Group -konserniin ja on konsernin emoyhtiö. Yhtiön kotipaikka on Tornio. 
 
Arvostusperiaatteet 

Käyttöomaisuuden arvostus 

Käyttöomaisuus on aktivoitu välittömään hankintamenoon. 
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu rakennusten ja kaluston osalta tasapoistoina käyttöomaisuuden taloudelli-
sen pitoajan perusteella. 
 

Käytetyt poistoajat ovat seuraavat: 
  Muut aineettomat hyödykkeet  5–10 vuotta 
  Koneet ja kalusto  EVL 25 % 
 
Ulkomaanrahan määräiset velat ja saamiset 

Valuuttamääräiset velat ja saamiset on muutettu euroiksi EKP:n julkaisemaan tilinpäätöspäivän kurssiin. 
 

Yhtiön osakkeet 

Yhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti: 
A-osakkeet (1 ääni / osake)  0 kpl 
B-osakkeet (1 ääni / osake)            2.377.080 kpl  
C-osakkeet (ei äänioikeutta)  0 kpl 
 

(I) Voitonjaosta päätettäessä on yhtiön A-sarjan osakkeilla ensisijainen oikeus päätettyihin osinkoihin 300.000 euroon 
asti kultakin tilikaudelta. 

Äänivallattomia C- sarjan osakkeita ei oteta huomioon laskettaessa osakeyhtiölain 18 luvun 1 § tarkoitettuja äänimääriä. 

 

TULOSLASKELMAA JA TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 
 
1. TILIKAUDEN PALKAT, LUONTOISETUJEN RAHA-ARVOT JA HENKILÖSIVUKULUT 

 

kEUR 31.12.2021 31.12.2020
Henkilömäärä (kpl) 14 11

Palkat 1 362 1 146
Luontoisedut 36 36
Eläkekulut 225 168
Muut henkilösivukulut 37 38
Yhteensä 1 660 1 388

Hallituksen ja toimitusjohtajan osuus palkoista 277 354
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2. SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT JA KÄYTTÖOMAISUUDEN HANKINTAMENOT 

 
 

3. OSUUDET SAMAN KONSERNIN YRITYKSISSÄ 

 
 

4. PITKÄAIKAISET SAAMISET 

 

 

5. LYHYTAIKAISET SAAMISET 

 

 

 

Muut aineettomat hyödykkeet, kEUR 31.12.2021 31.12.2020
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 3 143 1 958
Lisäykset tilikaudella 1 452 1 430
Vähennykset tilikaudella 0 0
Tilikauden poistot -89 -245
Tilikaudella kirjatut arvonalentumiset -1 713 0

2 793 3 143

Koneet ja kalusto, kEUR 31.12.2021 31.12.2020
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 5 7
Lisäykset tilikaudella 0 0
Tilikauden poistot -1 -2

4 5
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot, kEUR 31.12.2021 31.12.2020
Muista aineettomista hyödykkeistä 89 245
Koneista ja kalustosta 1 2
Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä 90 247

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä, kEUR 31.12.2021 31.12.2020
Muista aineettomista hyödykkeistä 1 713 0
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä yhteensä 1 713 0

kEUR 31.12.2021 31.12.2020
Havator Oy, Tornio 1 900 kpl 100 % 20 517 20 517
Yhteensä 20 517 20 517

kEUR 31.12.2021 31.12.2020
Saamiset saman konsernin yrityksiltä

Lainasaamiset 46 272 46 800
Yhteensä 46 272 46 800

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 46 272 46 800

kEUR 31.12.2021 31.12.2020
Saamiset saman konsernin yrityksiltä

Myyntisaamiset 2 265 229
Siirtosaamiset 137 142
Lainasaamiset 2 565 2 810
Yhteensä 4 967 3 181

Muut saamiset 7 50
Siirtosaamiset 15 23
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 4 989 3 254
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6. OMA PÄÄOMA 

 

 
7. JAKOKELPOISET VARAT TILIKAUDEN LOPUSSA 

 

 

8. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 

 
’ 

 

 

kEUR 31.12.2021 31.12.2020
Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 
Osakepääoma tilikauden alussa 937 937
Osakepääoma tilikauden lopussa 937 937

Ylikurssirahasto
Ylikurssirahasto tilikauden alussa 6 262 6 262
Ylikurssirahasto tilikauden lopussa 6 262 6 262
Sidottu oma pääoma yhteensä 7 199 7 199

kEUR 31.12.2021 31.12.2020
Vapaa oma pääoma
Muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa 37 379 37 379
Lisäykset tilikaudella 25 0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa 37 404 37 379

Voitto- ja tappio edellisiltä vuosilta
Edellisten tilikausien voitto ja tappio tilikauden alussa -825 1 949
Osingonjako 0 0
Havator Employees Oy Fuusiotappio 0 -2 775
Oikaisut edellisten tilikausien voittovaroihin -482 0
Edellisten tilikausien voitto ja tappio tilikauden lopussa -1 307 -825

Tilikauden voitto/tappio 669 0
Vapaa oma pääoma yhteensä 36 766 36 554

Oma pääoma yhteensä 43 965 43 753

kEUR 31.12.2021 31.12.2020
Voittovarat edellisiltä vuosilta -825 1 949
Osingonjako 0 0
Havator Employees Oy Fuusiotappio 0 -2 775
Oikaisut edellisten tilikausien voittovaroihin -482 0
Tilikauden voitto/tappio 669 0
Muut rahastot: Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 37 404 37 379
Yhteensä 36 766 36 554

kEUR 31.12.2021 31.12.2020
Joukkovelkakirjalainat 29 000 29 000
Pitkäaikaiset optiolainat 20 0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 29 020 29 000
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9. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 

 

 

10. VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ON PANTATTU OSAKKEITA, KIINTEISTÖKIINNITYKSIÄ JA AJONEUVOKIIN-
NITYKSIÄ 

 

*Vuoden 2020 alussa Havator Group Oy, Havator Oy ja Havator AB ovat antaneet takauksen koskien joukkovelkakirja-
lainaa. Havator Group Oy ja Havator Oy ovat antaneet myös muita vakuuksia yhteisesti rahoittajille, jotka ovat liittyneet 
yhtiöiden velkojien keskinäisen etusijan määrittävään "intercreditor"-sopimukseen. Intercreditor-sopimuksen mukaan 
siihen liittyneillä muilla velkojilla kuin Havator Group Oy:n liikkeelle laskeman joukkovelkakirjan sijoittajilla on vakuuksiin 
ensisijainen etuoikeus ja vastaavasti joukkovelkakirjalainan sijoittajille on vakuuksiin toissijainen etuoikeus. 
 

Havator Group Oy on pantannut edellä mainituille velkojille Suomen lain alaisen vakuussopimuksen alla Havator Oy:n 
osakkeet, Havator Oy:ltä ja Havator AB:ltä olevat saatavat sekä antanut yrityskiinnityksen sen yrityskiinnityskelpoiseen 
omaisuuteen.  
 

Havator Oy on pantannut Ruotsin lain alaisen vakuussopimuksen alla Havator AB:n osakkeet sekä sillä Havator AB:lta 
olevat saatavat. 
 

11. ANNETUT PANTIT OMIEN VELKOJEN JA SITOUMUSTEN VAKUUDEKSI 

 

 

12. LEASINGVASTUUT 

 

 

 

kEUR 31.12.2021 31.12.2020
Ostovelat 748 218
Muut lyhytaikaiset velat 232 61
Siirtovelat 898 810
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 878 1 088

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät, kEUR 31.12.2021 31.12.2020
Lomapalkkavelat 254 249
Palkat sosiaalikuluineen 199 116
Korkojaksotukset 445 445

Siirtovelat yhteensä 898 810

kEUR 31.12.2021 31.12.2020
Joukkovelkakirjalainat 29 000 29 000
Vakuudeksi annetut kiinnitykset ja osakkeet *

kEUR 31.12.2021 31.12.2020
Pantatut osakkeet (kirjanpitoarvo) 20 517 20 517
Yrityskiinnitykset 62 000 62 000
Yhteensä 127 078 126 713

kEUR 31.12.2021 31.12.2020
Leasingvastuut, seuraavalla tilikaudella erääntyvät
Leasingpääoma 53 82
Laskennallinen korko 4 6
Leasingvastuut, seuraavalla tilikaudella erääntyvät 57 88
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13. VASTUUT KONSERNIN TYTÄRYHTIÖIDEN PUOLESTA

 

Leasingvastuut, jotka erääntyvät seuraavan tilikauden jälkeen
Leasingpääoma 63 60
Laskennallinen korko 5 5
Leasingvastuut, jotka erääntyvät seuraavan tilikauden jälkeen 67 65

Leasingvastuut yhteensä
Leasingpääoma 116 143
Laskennallinen korko 9 11
Leasingvastuut yhteensä 125 153

kEUR 31.12.2021 31.12.2020
Takausvastuut 32 313 29 419
Yhteensä 32 313 29 419
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Tilintarkastuskertomus 
Havator Group Oy:n yhtiökokoukselle 

Tilinpäätöksen tilintarkastus 

Lausunto 

Olemme tilintarkastaneet Havator Group Oy:n (y-tunnus 2083609-1) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–
31.12.2021. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman 
muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot, mukaan lukien yhteenveto merkittävimmistä tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteista, sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. 

Lausuntonamme esitämme, että 

— konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan 
tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) 
mukaisesti,  

— tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta 
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää 
lakisääteiset vaatimukset. 

Lausunnon perustelut 

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän 
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet 
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden 
Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta 
ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan 
olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 
tilintarkastusevidenssiä. 

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja 
riittävän kuvan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja 
siten, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista 
koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat 
myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, 
jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. 

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä 
jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja 
siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan 
jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta 
realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin. 

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa 

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena 
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka 
sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen 
virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. 
Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden 
yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät 
tilinpäätöksen perusteella. 
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Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja 
säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi: 

— Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen 
virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä 
ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastus-
evidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on 
suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä 
väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai 
virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista. 

— Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme 
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä 
tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön tai konsernin sisäisen valvonnan 
tehokkuudesta. 

— Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien 
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta. 

— Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös 
perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin 
perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista 
epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa 
toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää 
tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin 
tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. 
Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun 
tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö 
tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa. 

— Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, 
rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, 
että se antaa oikean ja riittävän kuvan. 

— Hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia 
yhteisöjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme antamaan lausunnon 
konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja 
suorittamisesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin. 

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja 
ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan 
merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana. 

Muut raportointivelvoitteet 

Muu informaatio 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen. 
Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota. 

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä 
tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta 
suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. 
Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien 
säännösten mukaisesti. 
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Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että 
toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. 

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen 
virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa. 

Oulussa 6. huhtikuuta 2022 

KPMG OY AB 
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