
 

KHT-TUTKINTO 4.9.2021 

(8 tuntia) 110 pistettä 

Ratkaise seuraavat tehtävät (1–3) voimassa olevien säädösten sekä hyvän tilintarkastustavan ja hyvän 
kirjanpitotavan perusteella. Tehtäviin voi vastata ajantasaisen Suomen tilintarkastajat ry:n julkaiseman 
Kansainväliset tilintarkastusalan standardit 2018 -teoksen mukaisesti. Vastauksissa tilintarkastajan rapor-
tit voi laatia ajantasaiseen Suomen tilintarkastajat ry:n julkaiseman Tilintarkastajan raportointi 2020  -teok-
seen sisältyvien mallien mukaisesti. 

Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tehtävässä esiintyvät yritykset, henkilöt ja tunnistetiedot 
ovat kuvitteellisia. Tehtävän pohjana on käytetty osia todellisten listayhtiöiden IFRS-tilinpäätöstiedoista. 
Tehtävään on lisätty taustatietoja, virheitä ja puutteita, joilla kuitenkaan ei ole mitään tekemistä kyseisten 
yritysten, eikä niiden tilinpäätöstietojen kanssa. Tehtävän yhteydessä esittämättömillä hallinto- ja kirjanpi-
toasiakirjoilla tai tehtävässä mainituilla, mutta esittämättömillä liitteillä ei ole merkitystä tehtävien ratkai-
sussa. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tilinpäätöslukuja on esitetty joissakin kohdissa 
pyöristettyinä. Tehtävän ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, mille viikonpäiville päivämäärät sijoittuvat. 

Tehtävästä on poistettu tiettyjä osia, jotka mainitaan tehtävässä erikseen. Poistetuilla osilla ei ole vaiku-
tusta tehtävän ratkaisuun. Arvostelussa ei anneta pisteitä tuloslaskelman, taseen, rahavirtalaskelman (tai 
rahoituslaskelman), oman pääoman muutos -laskelman, liitetietojen tai tehtävien taulukoiden teknisiä yh-
teenlaskutoimituksia koskevista seikoista. Vastatessasi voit luottaa siihen, että tehtävän taustatiedoissa 
esitetyt asiat (s. 2) pitävät paikkansa. 

Tehtävässä emoyrityksen tuloslaskelma, tase ja liitetiedot on esitetty joiltain osin kirjanpitoasetuksen vä-
himmäiskaavavaatimuksia suppeampana. Arvostelussa ei anneta pisteitä emoyrityksen tuloslaskelman, 
taseen ja liitetietojen esityslaajuutta koskevista seikoista. Vastausten arvostelussa voi saada plus- ja mii-
nuspisteitä. Tehtävissä vaadituissa raporteissa olevista kielioppi- tai kirjoitusvirheistä sekä esitystapaa 
koskevista virheistä voi saada miinuspisteitä. Lakipykälien, IFRS-standardien ja muiden säännösten suora 
kopiointi on kielletty. 

Tehtävissä IFRS:n (International Financial Reporting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa kirjanpi-
tolain 7 a -luvun mukaisten kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. FAS:n 
(Finnish Accounting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa Suomen voimassa olevan kirjanpitolain 
mukaan laadittua muuta tilinpäätöstä kuin lain 7 a -luvussa tarkoitettua kansainvälisten tilinpäätösstandar-
dien mukaan laadittua tilinpäätöstä.  

Käytä tehtäviin vastatessasi tietokoneen työpöydältä ”KHT-tutkinto” -kansion vastauspohjia. Tehtävät tal-
lennetaan käyttämällä tallennusnimessä vastaajan tunnistenumeroa ja tehtävän otsikkoa. Esimerkiksi ko-
kelas, jonka tunnistenumero on 123456 tallentaa vastauksensa seuraavasti: 

123456 Tehtävä 1 
123456 Tehtävä 2 jne 

Tehtävämonistetta ei tarvitse palauttaa. 
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Taustatiedot  
 
Pulivar Oyj on vuodesta 2000 lähtien NASDAQ OMX Helsingissä julkisesti noteerattu osakeyhtiö. 
Pulivar Oyj:n ja sen tytäryritysten tilikausi on 1.7.–30.6. Tehtävässä termeillä ”Pulivar-konserni” ja 
”Pulivar” tarkoitetaan emoyhtiö Pulivar Oyj:n ja sen tytäryritysten muodostamaa konsernia. Termillä 
”Pulivar Oyj” tarkoitetaan emoyritystä.  
 
Konsernin tilinpäätös on laadittu soveltamalla IFRS-standardeja. Emoyrityksen tilinpäätös on laadittu 
noudattaen suomalaista tilinpäätössäännöstöä (FAS).  
 
Pulivar Oyj:n päävastuullisena tilintarkastajana on 1.7.2020 lähtien toiminut KHT Diego Ahdinko 
tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus ABC Oy:sta (Reviisorinkatu 12 A, 00100 HELSINKI). KHT Diego 
Ahdingon tarkastustiimiin kuuluvat myös Tiina Täsmäyttäjä ja Risto Raportti. Täsmäyttäjä ja Raportti 
ovat laatineet yhteenvedon tarkastustyössä tekemistään havainnoista.  
 
Ulkomaisten tytäryritysten tilintarkastuksista vastaavat pääosin Tilintarkastus ABC Oy:n paikallisten 
yhteistyöyritysten tilintarkastajat, joka raportoivat havainnoistaan KHT Diego Ahdingolle. KHT Diego 
Ahdingon vastuulla on tilintarkastuksen koordinointi ja tarkastustyön ohjaaminen. Sinun tehtävänäsi 
on laatia KHT Ahdingolle ehdotus tilintarkastuskertomukseksi tarkastamasi tilinpäätöksen, 
tilintarkastajien yhteenvedon ja muun tarkastuksessa käytettävissä olevan aineiston perusteella.  
 
Arvostelun yksinkertaistamiseksi tehtävän ratkaisussa tulee käyttää seuraavia 
olennaisuusrajoja: konsernitilinpäätös 1 000 000 euroa ja emoyhtiön tilinpäätös 300 000 
euroa. Jos yksittäinen virhe tehtävässä ylittää olennaisuusrajan, se esitetään 
tilintarkastuskertomuksessa (tehtävä 2). Raportoitavien virheiden raja tilinpäätöksessä on 5 
prosenttia olennaisuusrajasta eli 50 000 euroa konsernitilinpäätöksessä ja emoyhtiön 
tilinpäätöksessä 15 000 euroa. Raportoitavat virheet raportoidaan johdolle (tehtävä 1), mutta 
ne eivät yksittäisinä vaikuta tilintarkastuskertomukseen.  
 
Tehtävä 1 (80 pistettä)  
 
Mitä virheitä ja/tai puutteita on Pulivar Oyj:n toimintakertomuksessa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä, 
konsernitilinpäätöksessä ja/tai hallinnossa? Esitä mahdollisten virheiden ja/tai puutteiden 
rahamäärä, laatu ja yksityiskohtaiset perustelut johtopäätöksillesi. Esitä myös, miten virheet ja/tai 
puutteet voidaan korjata.  
 
Ota vastauksessasi kantaa siihen, miten kukin havaitsemasi virhe tai puute vaikuttaisi tilintarkastajan 
raportointiin, ellei virhettä tai puutetta korjata. Laadi vastauksesi työpapereiden muotoon seuraavan 
mallin mukaisesti siten, että työpapereista ilmenee tarkastettu asia, tarkastushavainto ja sen 
perusteltu arviointi sekä virheen ja/tai puutteen korjausmenettely. Jos kyse on kirjanpidollisesta 
virheestä, esitä korjausmenettely myös muodossa Per tili An tili. Esitä myös, pitääkö havainto 
tuoda esiin tilintarkastajan raportoinnissa, onko se tilintarkastuslain 3 luvun 5 §:n mukaiseen 
tilintarkastuskertomukseen otettava asia vai onko se muussa tilintarkastajan raportoinnissa 
esitettävä asia, ellei virhettä tai puutetta korjata. Sisällytä vastaukseesi myös yhteenveto virheistä.  
 
Käytä tehtävään vastatessasi tehtävän 1 vastauspohjaa. 
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VASTAUSMALLI  
 
Pulivar Oyj:n tilintarkastus, tilikausi 1.7.2020–30.6.2021 
Päiväys: 4.9.2021  
Tunnistenumero: 123456   
 
Tarkastettu asia Tarkastushavainto, perusteltu 

arviointi ja korjausmenettely  
Vaikutus raportointiin (Kerro 
mitä, missä ja miten 
raportoidaan, jos virhettä tai 
puutetta ei korjata)  

Esimerkkivastaus  

1. Toimintakertomus  
 

Esimerkkivastaus  
Toimintakertomuksessa ei ole 
esitetty OYL 8:7.1:n mukaisesti 
selostusta siitä, että yrityksestä 
on tullut konsernin emoyritys 
tilikauden aikana.  
 
Korjausmenettely:  
Toimintakertomusta on korjattava 
siten, että siihen lisätään 
osakeyhtiölain edellyttämä tieto. 
  

Esimerkkivastaus  
Mikäli virhettä ei korjata, asia on 
raportoitava kirjallisesti 
hallitukselle.  

 

 

Tehtävä 2 (20 pistettä) 

Laadi Pulivar Oyj:n tilintarkastajan allekirjoitettavaksi 4.9.2021 päivätty ehdotus 
tilintarkastuskertomukseksi edellyttäen, että yrityksen kirjanpitoa, hallintoa ja tilinpäätösasiakirjoja 
ei muuteta miltään osin. 
 
Tilintarkastuskertomusehdotuksessa tulee olla näkyvillä otsikko ”Tilintarkastuksen kannalta 
keskeiset seikat”. Vastauksessa sinun ei tarvitse määrittää tai kuvata tilintarkastuksen kannalta 
keskeisiä seikkoja. 
 
Käytä tehtävään vastatessasi tehtävän 2 vastauspohjaa.  
 
Liite 1 Pulivar Oyj:n tilinpäätös ja toimintakertomus 1.7.2020–30.6.2021 
 
Liite 2  Hallituksen kokouspöytäkirja 6/2021 14.12.2020 

Hallituksen kokouspöytäkirja 1/2021 15.7.2021 
Lakikirje Noel&Porter 
Yhteenveto tilikauden 1.7.2020–30.6.2021 tilintarkastuksesta  
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Tehtävä 3 on erillinen tehtävä, eikä se liity tehtäviin 1 ja 2. 

Tehtävä 3. (10 pistettä) 

Toimit Money Holding Oy:n ja sen tytäryhtiöiden tilintarkastajana. Money Holding Oy on Money-
konsernin emoyhtiö, joka ei harjoita luottolaitos-, sijoituspalvelu, rahasto- tai vakuutustoimintaa. 
Yhtiöt ja konserni laativat tilinpäätöksen suomalaisen tilinpäätössäännöstön (FAS) mukaan.  

Konserniin kuuluu kaksi emoyhtiön 100-prosenttisesti omistamaa tytäryhtiötä. Wealth4U Oy -
tytäryhtiö on sijoituspalveluja konsernin ulkopuolelle tarjoava yritys. Tytäryhtiö Vakuuttava Oy on 
vahinkovakuutustoimintaa harjoittava vakuutusyhtiö.  

Wealth4U Oy:n liiketoiminnan tuotot olivat päättyvällä tilikaudella 10 miljoonaa euroa ja Vakuuttava 
Oy:n liiketoiminnan tuotot 12 miljoonaa euroa.  

Konserniyhtiöiden taseiden loppusummat 31.12.2020 päättyvällä tilikaudella on esitetty alla.  

Tuhatta euroa Konserni Money Holding 
Oy 

Wealth4U Oy Vakuuttava Oy 

Varat yhteensä 29 000 2 500 13 000 15 000 
     
Oma pääoma 13 500 2 000 10 000 3 000 
Vakuutustoiminnan 
velat 

10 000   10 000 

Muut velat 5 500 500 3 000 2 000 
Velat yhteensä 29 000 2 500 13 000 15 000 

 

Kysymykset:  

Vastaa seuraaviin kysymyksiin. Perustele vastauksesi tehtävässä annetuilla tiedoilla sekä 
tarkoilla säädösviittauksilla. Käytä tehtävään vastatessasi tehtävän 3 vastauspohjaa. 
Tietokoneella vastatessasi anna vastauksesi tehtävään enintään neljän A4-sivun mittaisena 
(oletusfontti Calibri 11). Ylimenevää vastauksen osaa ei lueta. 

3.1. Mitä kirjallisia lisäraportointivelvoitteita sinulla on ollut Vakuuttava Oy:n omistajalle ja 
hallintoelimille 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella? Vertaa kirjallisia lisäraportointivelvoitteita ei-
yleisen edun kannalta merkittävän yhteisön tilintarkastajan raportointivelvoitteisiin. Tarkan 
säädösviittauksen lisäksi vastauksessa ei tarvitse esittää säädöksen sisältöä.  

3.2. Minkä lain tai muun säädöksen mukaista tuloslaskelma- ja tasekaavaa Money Holding Oy:n ja 
Money-konsernin tulee noudattaa tilinpäätöstä laatiessaan? Tarkan säädösviittauksen lisäksi 
vastauksessa ei tarvitse esittää säädöksen sisältöä. Itse tuloslaskelma- ja tasekaavoja ei myöskään 
edellytetä esitettävän vastauksessa.  

3.3. Emoyhtiö Money Holding Oy on ilmoittanut listautuvansa pörssin päälistalle 1.1.2022 alkaen. 
Konserni pohtii ottavansa IFRS 9:n käyttöön vasta samanaikaisesti IFRS 17:n kanssa 1.1.2023 
alkaen. Onko tämä mahdollista? Perustele näkemyksesi. Vastauksessa riittää säädösviittausten 
osalta tarkka viittaus säädökseen.  
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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.7.2020–30.6.2021 

Pulivar-konserni kehittää, valmistaa ja myy vahvistin- ja sovitinteknologian tuotteita erilaisiin muiden 
valmistajien valmistamiin (”OEM”) laitteisiin ja sovelluksiin. Vahvistinteknologian tuotteet parantavat 
asiakkaiden valmistamien laitteiden tehoa ja tehokkuutta hyvin monella teollisuuden alalla. 
Sovitinteknologian tuotteet mahdollistavat aikaisempaa yksinkertaisemmin ja toimintavarmemmin 
IoT-toiminnon käyttämisen hyvin monenlaisiin applikaatioihin teollisuuden  ja kuluttajien käytössä. 
Pulivar-konserni jakautuu kahteen liiketoiminta-alueeseen, jotka muodostuvat emoyhtiön lisäksi 
konsernin itsenäisistä liiketoimintaa harjoittavista tytäryhtiöistä. Liiketoiminta-alueet muodostavat 
IFRS 8 -standardin mukaiset raportoitavat segmentit. Konsernin toimintasegmentit ovat 
Tuotantojärjestelmät ja huolto sekä Tuotteet.  

MARKKINAYMPÄRISTÖ 

Tilikausi 2021 oli konsernille poikkeuksellinen COVID-19 -pandemian takia. Markkinaympäristö kärsi 
selvästi pandemiasta ja sitä seuranneista rajoituksista. Yhtiön tuotteiden vahva asema sekä 
markkinoille tilikauden loppupuolella saadut uudet tuotteet kestivät kuitenkin hyvin pandemian 
luomissa poikkeusolosuhteissa. 

TUNNUSLUKUJA 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.)  
 
LIIKETOIMINTAKATSAUS 

Konsernin koko tilikauden liikevaihto laski 5,1 prosenttia. Vertailukelpoisin valuuttakurssein 
liikevaihto laski 2,7 prosenttia vertailukaudesta. Kuten odotettua, myyntiä laski teollisten OEM-
asiakkaiden tuotteissaan käyttämän vahvistin-tuotekategorian huipputuotteen Zigiboosterin 
kaupallisen elinkaaren päättyminen. Korvaava tuote Hilavitkutin 2B75CC on teknologialtaan ja 
käyttökustannuksiltaan ylivoimainen verrattuna sekä Zigiboosteriin että kilpailijoiden vastaaviin 
tuotteisiin verrattuna. Hilavitkuttimen markkinoille tulo viivästyi suunnitellusta osin pandemian 
vaikutuksesta johtuen. Toisaalta konsernin muiden tuotteiden myynti kasvoi tilikaudesta 2020, 
vaikka COVID-19 -pandemia vaikeutti toimintaympäristöä. 

Tilauskanta 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.)  
 
Tuotantojärjestelmät ja huolto -segmentti 

Tuotantojärjestelmät ja huolto -segmentin myynti kasvoi 1,3 prosenttia edellisestä tilikaudesta 
raportoiduilla valuuttakursseilla mitattuna ja 0,6 prosenttia vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 
mitattuna. 

Tilikauden ensimmäisellä puoliskolla pandemia, siitä aiheutuneet matkustusrajoitukset ja eri maissa 
toteutetut sulkutoimet heikensivät selvästi yhtiön mahdollisuuksia toimittaa ja asentaa myytyjä 
järjestelmiä asiakkaille. Huolto, joka on paikallinen ja enenevässä määrin IoT-teknologian 
mahdollistamana etätoiminto, jopa hieman hyötyi pandemiasta. Uusien laitteiden ja järjestelmien 
toimitusvaikeudet kasvattivat huoltotoiminnan tarvetta. Rajoitusten asteittaisen helpottumisen myötä 
patoutunut toimittamattomien laitteiden ja järjestelmien suma saatiin suurelta osin purettua tilikauden 
jälkimmäisen puoliskon aikana.  
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Tuotteet-segmentti 

Tuotteet-segmentin myynti laski 18,2 prosenttia edellisestä tilikaudesta. Vertailukelpoisin 
valuuttakurssein mitattuna myynti laski 20,2 prosenttia. 

Zigiboosterin kilpailukyvyn hiipumisella oli merkittävä negatiivinen vaikutus segmentin 
myyntivolyymeihin. Korvaava tuote Hilavitkutin 2B75CC saatiin markkinoille osin pandemian 
aiheuttamien viivästysten johdosta vasta tilikauden loppupuolella. Sen kysyntä on kuitenkin ollut 
lupaavaa ja sen myötä tilikauden 2022 myynnin odotetaan jälleen kääntyvän kasvu-uralle. 

Vuonna 2018 hankittu BeefSpeed-alakonserni on kärsinyt pandemiasta erityisesti Benelux-maissa, 
eikä se ole päässyt myyntitavoitteisiinsa. Tilanteen odotetaan kuitenkin paranevan merkittävästi 
tilikaudella 2022 pandemian aiheuttaman markkinahäiriön väistyessä. 

TALOUDELLINEN TULOS JA KANNATTAVUUS 

Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 2,3 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Kertaluonteisesti 
ostettujen päästökompensaatioiden vaikutus oli -2,1 miljoonaa euroa ja valuuttakurssien muutoksen 
vaikutus oli -2,5 miljoonaa euroa. Raportoitu liikevoitto laski 3,4 miljoonaa euroa edellisestä 
tilikaudesta ja kaikkien vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus raportoituun liikevoittoon oli 
yhteensä -5,7 (-4,4) miljoonaa euroa. 

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,8 (6,1) prosenttia tilikaudella. Heikentyneeseen kannattavuuteen 
vaikuttivat pandemian aiheuttamat lisäkustannukset, jotka mahdollistivat toimitukset ja asennukset, 
sekä Zigiboosterin voimakkaasti heikentynyt myynti ja tuotteen alasajoon liittyvät varaston 
alaskirjaukset. Korkeampikatteinen huollon myynnin osuus kasvoi. Kohentunut myyntikate 
kokonaismyynnistä ei riittänyt kompensoimaan kokonaismyynnin laskun ja pandemian aiheuttamien 
lisäkulujen negatiivista vaikutusta. Lisäksi   pienentyneillä   operatiivisilla kuluilla oli merkittävä 
vaikutus vain suhteellisen vähäiseen kannattavuuden heikkenemiseen edellisestä tilikaudesta. 
Konserni reagoi nopeasti COVID-19 -pandemiaan tilikauden ensimmäisen puoliskon kuluessa 
toteuttamalla voimakkaita säästötoimenpiteitä. Konserni jatkoi tiukkaa kustannuskontrollia tilikauden 
toisella puoliskolla, vaikka toimitukset ja myynti kasvoivat korkeammille tasoille. Säästöohjelman 
onnistuneen toteutuksen tuloksena operatiiviset kustannukset laskivat merkittävästi 
vertailutilikaudesta. 

TALOUDELLINEN ASEMA 

COVID-19 -säästöohjelman onnistuneen toteutuksen sekä tiukemman varastokontrollin myötä 
liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi 21,6 miljoonaa euroa edellisestä tilikaudesta ja se päätyi 55,3 
(33,7) miljoonan euron ennätystasolle. Käyttöpääoman suotuisa kehitys oli avainasemassa 
ennätyksellisen hyvään kassavirtaan. Käyttöpääoman muutos liiketoiminnan rahavirrassa kasvoi 
11,8 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Käyttöpääoman muutos oli 26,6 (14,8) miljoonaa euroa. 

Tilikauden 2021 lopun varaston arvo oli ennätyksellisen alhaisella tasolla, 95,8 (120,4) miljoonaa 
euroa. Ennätyksellisen matalaan varaston arvoon vaikutti tiukka varastokontrolli. 

Konsernin COVID-19 -vastatoimien vaikutukset toimitusten hallintaan olivat kaiken kaikkiaan 
onnistuneita. Nopean toimintojen alasajon jälkeen konserni ajoi toiminnot pikaisesti ylös, minkä 
seurauksena pandemian suorat vaikutukset konsernin hankintatoimeen ja omiin tehtaisiin jäivät 
verrattain rajallisiksi. Tiukan varastokontrollin seurauksena raaka-aineiden ja komponenttien ostot 
laskivat merkittävästi edellisestä vuodesta. 

Investointien nettorahavirta laski edellisvuodesta ja se oli 14,2 (19,0) miljoonaa euroa. 
Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 5,9 (6,7) miljoonaa euroa. Omaisuuden myynnit, jotka liittyivät 
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pääosin tiettyjen valmistuslaitteistojen myyntiin, olivat 1,5 (4,1) miljoonaa euroa. Kieroura-konsernin 
hankinnan kassavirtavaikutus tilikaudella oli -9,3 miljoonaa euroa. 

Konsernin maksuvalmius oli hyvä. Käyttämättömät sitovat pitkäaikaiset luottolimiitit olivat 13,0 
miljoonaa euroa tilikauden lopussa. Velkaisuusaste laski merkittävästi ja omavaraisuusaste parani 
hieman edellisestä tilikaudesta. Konserni on sopinut rahoittajapankkiensa kanssa poistavansa 
lainojensa rikkoutuneet kovenanttiehdot ja tarjonnut lainoille kovenantin sijaan vaihto-oikeuden 
osakkeisiin. Konserni täyttää tällä hetkellä kaikki rahoittajiensa vaatimukset ja uskoo täyttävänsä 
kaikki rahoitussopimusten vaatimukset myös tulevaisuudessa. 

Konsernin oma pääoma sisältää 32,5 miljoonan euron suuruisen hybridilainan, joka laskettiin 
liikkeelle toukokuussa 2019. Hybridilainan kertynyt korko 30.6.2021 oli 1,6 (1,1) miljoonaa euroa. 
Marraskuussa 2020 maksettiin hallituksen päätöksellä 1,1 miljoonaa euroa hybridilainan korkoa. 

STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.)  
 
TUOTEKEHITYS 

Jatkuva tuotekehitys ja innovaatiot ovat konsernin ydinosaamista, ja niillä on merkittävä rooli 
teknisessä edelläkävijyydessä ja kaupallisessa menestyksessä. COVID-19 -pandemian vuoksi 
uusien tuotteiden ja tuoteversioiden päivitysten markkinoille tulo viivästyi ja siirtyi tilikauden 2021 
jälkimmäiselle puoliskolle ja seuraavalle 2022 tilikaudelle.  

Euroopassa lanseerattiin Zigiboosterin korvaava tuote, teknisesti ja käyttötaloudeltaan merkittävästi 
parantunut Hilavitkutin 2B75CC, jonka kaupallinen potentiaali arvioidaan merkittäväksi. IoT-
digitalisoinnin odotetaan ottavan merkittävän loikan eteenpäin. Siihen vastaamiseksi yhtiö on 
kehittänyt BDX-comfortterin, jonka kehitystyön hedelmien arvioidaan tulevan markkinoille talvella 
2022. Myös Ranskan tytäryhtiössä pitkään kehitelty synteettisen lihan valmistuslinja Beefer on 
vihdoin saatu markkinoille. Ensimmäinen toimitus Lundiin Ruotsiin on hyväksytysti toimitettu 
31.3.2021. 

Tilikauden 2022 uutuuksien ja versiopäivitysten lanseerausten valmistelut olivat hyvässä vauhdissa 
ja tilikauden 2022 toiminnan painopisteet alkoivat hahmottua myös lopulliseen muotoonsa tilikauden 
lopussa. 

HENKILÖSTÖ JA ORGANISAATIO 

Konsernin henkilöstömäärä oli keskimäärin 2 736 (2 805) henkilöä tilikauden aikana. 
Henkilöstömäärä kesäkuun 2021 lopussa oli 1 971 (2 304). Henkilöstömäärän väheneminen johtui 
pandemian aiheuttamasta toiminnan supistamisesta. 

Taavi Tönkkö nimitettiin konsernin toimitusjohtajaksi 1.5.2020 alkaen. Lisäksi Guillaume Thibon 
nimitettiin 19.10.2020 lähtien uudeksi jäseneksi konsernin johtoryhmään ja Executive Vice 
Presidentiksi vastuualueenaan Tuotantojärjestelmät ja huolto -segmentti. Monica Alumnius 
nimitettiin tilikauden alussa uudeksi jäseneksi konsernin johtoryhmään, Executive Vice Presidentiksi, 
Tuotteet-segmentin johtoon. 

YMPÄRISTÖASIAT JA YHTEISKUNTAVASTUU 

Konsernin toimintaa kehitetään jatkuvasti kestävämpään suuntaan puhtaamman ympäristön 
edistämiseksi. Tuotteita, valmistusmenetelmiä ja toimintatapoja kehitetään siten, että niiden 
ympäristövaikutukset olisivat mahdollisimman vähäisiä tuotteiden elinkaaren aikana. Konserni tutkii 
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tapoja korvata nykyisiä raaka-aineita luontoystävällisemmillä materiaaleilla siten, että tuotteiden 
halutut ominaisuudet säilyvät. Konserni kehittää ympäristöasioiden seurantaa ja raportointia. 

Pulivar-konserni pyrkii hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä, koska toiminnan ja tuotteiden 
kehittäminen ei tapahdu nopeasti. Tästä syystä yhtiö on päättänyt tällä siirtymäkaudella 
kompensoida aiheuttamansa nettopäästöt ostamalla päästökompensaatioita. Yhtiö osti Rotterdamin 
lokakuun 2020 päästöoikeushuutokaupasta tilikausille 2021–23 arvioidun kompensaatiotarpeen 105 
tuhatta ekvivalenttitonnia. 

Pulivar-konsernin ympäristöasioista sekä taloudellisesta ja sosiaalisesta yhteiskuntavastuusta 
kerrotaan tarkemmin konsernin internetsivujen Yritysvastuu-osiossa (www.pulivar.com). 

RISKIENHALLINTA 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.)  
 
HALLINTO JA OSAKETIEDOT 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 
KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET 

Konserni on ostanut Kieroura Oy:n koko osakekannan 1.1.2021, josta lähtien Kieroura-konsernin 
yhtiöt on konsolidoitu Pulivar-konserniin tytäryhtiöinä. 

RIITA-ASIAT 

Konsernin ranskalainen tytäryhtiö on määrätty palauttamaan saatuja energiaveronpalautuksia 
aikaisemmilta vuosilta. Yhtiö aikoo valittaa päätöksestä. Konsernissa on tehty seuraamusten 
johdosta 2,8 miljoonan euron varaus.  

LÄHIAJAN NÄKYMÄT JA RISKIT 

Konsernin toimialan yleinen markkinanäkymä Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa on positiivinen 
sekä B2B-kysyntä on tällä hetkellä hyvällä tasolla konsernin avainmarkkinoilla. Afrikassa Gaborone 
Charger Pty:n liiketoiminta on ajautunut kriisiin alueen maiden pitkittyneiden sulkutilojen johdosta. 
Tiettyjen tuotteiden kuten Zigiboosterin valmistamisen lopettaminen laski tilikauden 2021 liikevaihtoa 
sekä vaikuttaa osaltaan liikevaihtoon vuonna 2022, kunnes korvaavat tuotteet ovat saavuttaneet 
aseman markkinoilla.  

Konsernin toimitusketju, sisältäen omat tehtaat sekä alihankkijat, toimii tällä hetkellä hyvin ja täyttää 
asiakaskysynnän. Tästä huolimatta COVID-19 -pandemian aiheuttamat epävarmuudet vaikuttavat 
edelleen toimintaan ja lisäävät konsernin riskejä. Pandemia voi vaikuttaa yhtiön toimintaympäristöön 
monella tapaa, esimerkiksi liikkumisen rajoitusten, tehtaiden taikka huoltopisteiden sulkemisten, 
alihankintaketjun häiriöiden sekä asiakaskysynnän häiriöiden kautta.  

Konserni odottaa tilikauden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton olevan samalla tasolla tai korkeampi 
kuin edellisenä vuonna. 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA VOIMASSA OLEVAT HALLITUKSEN VALTUUDET 
 
Varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.9.2020. Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen ostamaan 
enintään 3 miljoonaa omaa osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavaan lakisääteiseen 
yhtiökokoukseen saakka. Muita hallituksen valtuutuksia ei ole voimassa.  
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HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAKOKELPOISTEN VAROJEN KÄYTÖSTÄ 

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan tilikauden 1.7.2020–30.6.2021 
tilikauden tuloksesta 0,50 euroa osakkeelta eli 5 000 000 euroa. Osinkoa ei kuitenkaan makseta 
niille osakkeille, jotka ovat yhtiön hallussa osingonjaon täsmäytyspäivänä 27.11.2021.  

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia 
muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu osingonjako hallituksen näkemyksen 
mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. 

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

Tilikauden jälkeiset tapahtumat on eritelty konsernin tilinpäätöksen liitetiedossa 31. 
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KONSERNIN TULOSLASKELMA 
 

   

    
Miljoonaa euroa Liitetieto 1.7.2020–

30.6.2021 
1.7.2019–
30.6.2020 

    
Liikevaihto 2 339,7 358,0 

    
Liiketoiminnan muut tuotot 4 2,0 2,8 
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos  -22,9 -13,9 
Materiaalit ja palvelut 6 -140,3 -156,6 
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 7 -90,3 -93,1 
Liiketoiminnan muut kulut 5 -53,3 -63,1 
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 13 -1,0 -0,3 
Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia  34,1 33,8 

    
Poistot ja arvonalentumiset 11, 12, 

27 
-20,1 -16,4 

Liikevoitto  14,0 17,4 
    

Rahoitustuotot ja -kulut 9 -5,4 -4,7 
    

Voitto ennen veroja   8,5 12,8 
    

Tuloverot 10 -4,1 -7,5 
    

Tilikauden voitto  4,4 5,3 
    

Jakautuminen    
Emoyhtiön omistajille  3,2 5,7 
Määräysvallattomille omistajille 14 1,2 -0,5 

    
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta/tappiosta 
laskettu osakekohtainen tulos 

30   

Osakekohtainen tulos, EUR  0,32 0,57 
Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR  0,32 0,57 
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä, 1 000 kpl  10 000 10 000 
Laimennettu osakkeiden painotettu keskimääräinen 
lukumäärä, 1 000 kpl 

 10 000 10 000 
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KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA   
   

Miljoonaa euroa 1.7.2020–
30.6.2021 

1.7.2019–
30.6.2020 

   
Tilikauden voitto 4,4 5,3 

   
Muut laajan tuloksen erät, verovaikutus huomioitu 1)   

   
Erät, joita ei  myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi:   
Etuuspohjaisten eläkevelvoitteiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 0,1 -0,2 
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä 0,1 -0,2 

   
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:   
Muuntoerot -13,9 3,1 
Rahavirran suojaukset 2) - 0,0 
Nettosijoitusten suojaukset -1,4 1,6 
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä -15,3 4,7 

   
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -15,2 4,5 

   
Tilikauden laaja tulos -10,8 9,8 

   
Jakautuminen   
Emoyhtiön omistajille -11,5 10,1 
Määräysvallattomille omistajille 0,7 -0,3 

   
1) Muihin laajan tuloksen eriin liittyvä verovaikutus  on esitetty liitetiedossa 10. 
2) Rahavirran suojausten erittely on esitetty liitetiedossa 19.  
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KONSERNIN TASE    
    

Miljoonaa euroa Liitetieto 30.6.2021 30.6.2020 

    
VARAT    

    
Pitkäaikaiset varat    
Liikearvo 11 66,3 63,8 

Muut aineettomat hyödykkeet 11 34,5 34,3 
Aineelliset hyödykkeet 12 37,2 35,0 
Käyttöoikeusomaisuuserät 27 13,6 17,3 

Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 13 4,5 5,4 
Muut osakkeet 15 0,3 0,3 

Korolliset saamiset 16 9,3 10,2 
Korottomat saamiset 16 0,2 0,2 

Laskennalliset verosaamiset 10 10,2 5,9 

Pitkäaikaiset varat yhteensä  176,0 172,6 

    
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 17 95,8 120,4 

Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset  16 73,5 64,9 
Tilikauden verotettavaan tuloon  perustuvat verosaamiset  1,5 2,4 

Rahavarat 18 27,0 15,9 

Lyhytaikaiset varat yhteensä  197,8 203,7 

    

Varat yhteensä  373,8 376,3 
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KONSERNIN TASE    
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT    

Miljoonaa euroa Liitetieto 30.6.2021 30.6.2020 
Oma pääoma    
Osakepääoma  4,6 4,6 

Ylikurssirahasto  21,7 21,7 
Suojausrahasto  0,0 0,0 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  6,4 6,4 
Omat osakkeet  -6,4 -6,4 

Muuntoerot  -27,7 -9,8 
Kertyneet voittovarat  147,8 142,0 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 19 146,4 158,5 
    

Määräysvallattomien omistajienosuus 14 6,7 6,0 
    

Hybridilaina 19 32,5 32,5 
    

Oma pääoma yhteensä  185,7 197,0 

    
Velat    
Pitkäaikaiset velat    
Korolliset velat 24 68,5 59,8 
Korottomat velat 25 10,1 0,2 

Vuokrasopimusvelat 22, 24 10,4 11,8 
Työsuhde-etuuksista johtuvat velvoitteet 20 4,6 3,8 

Laskennalliset verovelat 10 6,5 7,0 
Varaukset 21 2,8 0,1 

Pitkäaikaiset velat yhteensä  102,9 82,5 
    

Lyhytaikaiset velat    
Korolliset velat 24 19,6 45,8 
Ostovelat ja muut korottomat velat  25 55,9 43,9 

Vuokrasopimusvelat 22, 24 5,8 5,7 
Tuloverovelat  2,4 0,5 

Varaukset 21 1,2 0,8 

Lyhytaikaiset velat yhteensä  85,0 96,7 
    

Oma pääoma ja velat yhteensä  373,8 376,3 
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA    

(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA    
    
    

Miljoonaa euroa Liitetieto 2021 2020 
Liiketoiminnan rahavirta    
Tilikauden voitto  4,4 5,3 

    
Oikaisuerät    
Tuloverot 10 4,1 7,5 
Rahoitustuotot ja -kulut 9 5,4 4,7 
Ei-rahamääräisten erien oikaisu    
     Poistot ja arvonalentumiset 11, 12, 27 20,1 16,4 
     Osakeperusteiset kannustusjärjestelmät 7, 29 1,0 -0,1 
     Kurssierot 9 0,2 0,6 
     Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 13 1,0 0,3 
     Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä tytäryhtiöiden 

myyntivoitot ja -tappiot 
 

-0,1 -0,7 
     Muut oikaisut  2,4 -4,8 
Oikaisuerät yhteensä  34,1 23,9 

    
Rahoituserät    
Maksetut korot  -3,9 -3,7 
Saadut korot  0,3 1,1 
Maksetut verot  -5,6 -7,1 
Muut rahoituserät, netto  -0,6 -0,6 
Rahoituserät yhteensä  -9,8 -10,3 

    
Käyttöpääoman muutos    
Saamisten muutos  -8,0 5,0 
Vaihto-omaisuuden muutos  27,0 14,5 
Velkojen muutos  7,5 -4,7 
Käyttöpääoman muutos yhteensä  26,6 14,8 

    
Liiketoiminnan rahavirta  55,3 33,7 

    
Investointien rahavirta    

    
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin 11 -0,5 -0,6 
Aineellisten hyödykkeiden myynnit 12 1,5 4,1 
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin 12 -5,9 -6,7 
Kierouran hankinta 13 -9,3 -5,7 
Korollisten saamisten muutos  0,0 -10,2 
Investointien rahavirta yhteensä  -14,2 -19,0 
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Rahoituksen rahavirta    
Maksetut osingot emoyhtiön osakkeenomistajille  - -3,0 
Maksetut osingot määräysvallattomille omistajille  - -1,3 
Omien osakkeiden luovutus  - 0,9 
Pitkäaikaisten lainojen nostot  12,2 53,3 
Lyhytaikaisten lainojen nostot  63,1 86,7 
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   0,0 
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut  -92,4 -143,7 
Vuokrasopimusvelkojen maksut  -7,1 -8,0 
Hybridilaina  -1,7 -2,0 
Rahoituksen rahavirta yhteensä  -26,0 -17,1 

    
Rahavarojen muutos  15,1 -2,5 
Rahavarat tilikauden alussa  15,9 17,4 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus  -4,0 1,1 
Rahavarat tilikauden lopussa 18 27,0 15,9 
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LIITETIEDOT 

Liitetietojen luvut on esitetty miljoonina euroina, ellei toisin mainita. Liitetietojen taulukoissa 2021 
tarkoittaa tilikautta 1.7.2020–30.6.2021 ja 2020 tilikautta 1.7.2019–30.6.2020, ellei toisin mainita.  

Taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa 
poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja lukuja. 

Tilinpäätöksessä 0,0 miljoonaa euroa tarkoittaa, että luku on itseisarvoltaan alle 50 000 euroa. Jos 
nimikkeen määrä on 0 euroa, se esitetään tyhjänä soluna. 

1. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 

PERUSTIEDOT 

Pulivar Oyj (”yhtiö”) on suomalainen julkinen osakeyhtiö. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Yhtiön 
osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä vuodesta 2005 lähtien. Emoyhtiö Pulivar Oyj ja sen 
tytäryhtiöt (yhdessä ”konserni”) toimivat 19 maassa ja yhtiö on yksi maailman johtavia 
hienomekaanisten laitteiden ja tuotantojärjestelmien tuotannon ja valmistuksen yhtiöitä. 

Konsernitilinpäätös on laadittu 12 kuukauden ajalta tilikaudelta 1.7.2020–30.6.2021. Yhtiön hallitus 
on kokouksessaan 4.9.2021 hyväksynyt tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen 
osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös 
yhtiökokouksessa, joka pidetään tilinpäätöksen julkistamisen jälkeen. Yhtiökokouksella on myös 
mahdollisuus muuttaa tilinpäätöstä. 

Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa konsernin internetsivuilta www.pulivar.com tai 
osoitteesta Digikuja 1, 00150 Helsinki. 

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 

Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial 
Reporting Standards, IFRS) mukaisesti noudattaen 30.6.2021 voimassa olleita IAS- ja IFRS-
standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan 
Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n asetuksessa (EY 1606/2002) 
säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja 
tulkintoja. Konserni ei ole, ennen niiden pakollista voimaantuloa, soveltanut uusia, uudistettuja tai 
muutettuja standardeja tai tulkintoja, jotka eivät ole vielä voimassa. 

Tilinpäätöstiedot perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin, ellei laadintaperiaatteissa ole muuta 
kerrottu. 

SOVELLETUT UUDET JA MUUTETUT STANDARDIT SEKÄ TULKINNAT 

Konserni otti vuonna 2021 käyttöön seuraavat IASB:n julkaisemat muutetut standardit. 

Muutokset standardiin IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen (sovellettava 1.1.2020 tai sen 
jälkeen alkavilla tilikausilla). 

(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.)  

Muutokset standardeihin IAS   1   Tilinpäätöksen   esittäminen ja IAS 8 Tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet (sovellettava 1.1.2020 tai 
sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutoksilla yhdenmukaistetaan ja selvennetään olennaisuuden 
määritelmää IFRS-standardeissa. Muutokset selventävät, että olennaisuus riippuu tiedon luonteesta 
tai laajuudesta tai molemmista. Muutoksilla ei ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen. 
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Muutokset standardeihin IFRS 9 Rahoitusinstrumentit, IAS 39 Rahoitusinstrumentit: 
kirjaaminen ja arvostaminen ja IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa (sovellettava    
1.1.2020 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).  

(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.)  

Suojauksen tehoton osuus tulee jatkossakin kirjata tuloslaskelmaan. Muutoksilla ei ole merkittävää 
vaikutusta konsernitilinpäätökseen. 

Muutokset standardiin IFRS 16 Vuokrasopimukset Covid-19 Related Rent Concessions* 
(sovellettava 1.6.2020 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).  

(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.)  

Konserni ottaa vuonna 2022 tai myöhemmin käyttöön seuraavat IASB:n julkaisemat uudet ja 
muutetut standardit. 

(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.)  

KONSOLIDOINTIPERIAATTEET 

Konsernitilinpäätös sisältää yhtiön ja sen tytäryritykset, joissa sillä on määräysvalta. Määräysvalta 
perustuu joko suoraan tai välillisesti osakkeiden tuomaan määräysvaltaan ja/tai muilla tavoin 
toteutuvaan määräysvaltaan. Tytäryritysten tilinpäätökset on laadittu samalle tilikaudelle samojen 
laatimisperiaatteiden mukaisesti. 

Hankitut tytäryritykset sisällytetään tilinpäätökseen hankintamenetelmää käyttäen, jonka mukaan 
hankitun yhtiön varat ja velat arvostetaan käypiin arvoihin hankintahetkellä. Hankinnasta syntyy 
liikearvoa, jos hankintameno ylittää hankitun yhtiön nettovarallisuuden käyvän arvon. Jos 
hankintameno alittaa konsernin hankkiman nettovarallisuuden käyvän arvon, näiden erotus kirjataan 
suoraan konsernin tuloslaskelmaan. Liikearvoista ei tehdä poistoja, vaan liikearvoille suoritetaan 
arvonalentumistestaus vuosittain. 

Hankintameno sisältää mahdollisen ehdollisen kauppahinnan käyvän arvon. 1.1.2010 asti 
hankintamenoon sisällytettiin myös hankintaan liittyvät välittömät menot. Tilikauden aikana hankitut 
yhtiöt on konsolidoitu hankintahetkestä alkaen ja myydyt yhtiöt myyntihetkeen asti. 

Osakkuusyritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on 20–50 prosentin osuus äänivallasta ja/tai 
huomattava vaikutusvalta, mutta ei määräysvaltaa. Yhteisyritykset ovat yrityksiä, joissa konserni 
käyttää toisen osapuolen kanssa yhteistä, sopimukseen perustuvaa määräysvaltaa. Tällä hetkellä 
osakkuus- ja yhteisyritykset on yhdistetty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä. 
Konsernin osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta sisällytetään konsernin tuloslaskelmaan 
ennen liikevoittoa. 

Osakkuus- ja yhteisyritysten kirjanpitoarvo kuvastaa konsernin osuutta osakkuus- ja yhteisyritysten 
nettovarallisuudesta lisättynä hankinnassa syntyneellä liikearvolla ja vähennettynä mahdollisilla 
arvonalentumisilla. Mahdolliset realisoitumattomat voitot konsernin ja osakkuus- tai yhteisyrityksen 
välillä eliminoidaan konsernin omistusosuuden mukaisesti. Osakkuus- ja yhteisyritysten 
tilinpäätökset on muutettu vastaamaan konsernin laskentaperiaatteita. Jos konsernin osuus 
osakkuus- tai yhteisyrityksen tappioista ylittää sijoituksen kirjanpitoarvon, osakkuus- tai 
yhteisyritysosakkeet merkitään taseeseen nolla-arvoon eikä sen ylittäviä tappioita huomioida, ellei 
konsernilla ole muita velvoitteita näihin yrityksiin liittyen. 

Keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenetelmällä. Konsernin kaikki sisäiset 
liiketapahtumat, kuten saamiset, velat ja sisäinen osingonjako sekä realisoitumattomat varaston ja 
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aineellisten hyödykkeiden sisäiset katteet eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa. 
Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus on erotettu tuloksesta ja esitetty omana eränään 
konsernin omassa pääomassa määräysvallattomien omistajien omistusosuuden mukaisesti. 
Määräysvallattomien omistajien kanssa toteutuneiden liiketoimien vaikutukset on kirjattu omaan 
pääomaan, kun emoyrityksen määräysvalta säilyy. Mikäli määräysvalta tytäryrityksessä 
menetetään, jäljellä oleva sijoitus arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. 

ULKOMAANRAHANMÄÄRÄISET TAPAHTUMAT 

Kukin tytäryhtiö määrittelee oman toiminnallisen valuuttansa ja kaikki sen tilinpäätökseen sisältyvät 
erät arvostetaan siinä valuutassa (“toiminnallinen valuutta”). 

Ulkomaanrahanmääräiset liiketapahtumat muunnetaan toiminnalliseen valuuttaan käyttäen 
tapahtumapäivän valuuttakursseja. Ulkomaanrahanmääräiset monetaariset saamiset ja velat 
muunnetaan toiminnalliseksi valuutaksi käyttäen tilinpäätöspäivän kursseja. 
Ulkomaanrahanmääräiset ei-monetaariset erät, jotka on arvostettu käypiin arvoihin, on muunnettu 
toiminnallisen valuutan määräisiksi käyttäen arvostuspäivän valuuttakursseja. Muutoin ei-
monetaariset erät on muunnettu toiminnalliseen valuuttaan käyttämällä tapahtumapäivän kurssia. 
Liiketapahtumien kurssierot kirjataan vastaaville tuloslaskelmatileille liikevoiton yläpuolelle. 

Kurssierot ulkomaanrahanmääräisten korollisten saamisten ja velkojen muuntamisesta kirjataan 
rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Kurssierot sellaisista monetaarisista eristä, jotka ovat osa 
nettosijoitusta ulkomaiseen yksikköön, kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja kirjataan 
tuloslaskelmaan, kun kyseisestä yksiköstä luovutaan. 

Konsernitilinpäätös esitetään euroina, joka on yhtiön toiminnallinen ja raportointivaluutta. 
Tytäryhtiöiden, joiden toiminnallinen ja raportointivaluutta on muu kuin euro, tuloslaskelmat 
muunnetaan konsernin raportointivaluuttaan tilikauden keskikurssiin. Näiden tytäryhtiöiden taseet 
muunnetaan tilinpäätöspäivän kurssilla. Muuntoerot kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja 
esitetään kertyneissä muuntoeroissa omassa pääomassa. Ulkomaisten tytäryritysten 
hankintamenon eliminoinnista sekä hankinnan jälkeen kertyneiden oman pääoman erien 
muuntamisesta syntyneet muuntoerot ja näitä tehokkaasti suojaavien lainojen käyvän arvon 
muutokset kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. Kun tytäryhtiö, jonka toiminnallinen ja 
raportointivaluutta on muu kuin euro, myydään, mahdolliset valuuttakurssierot kirjataan 
tuloslaskelmaan osana myynnistä syntyvää kokonaisvoittoa tai -tappiota. 

Ulkomaisten tytäryritysten hankinnasta syntyvät liikearvo ja kyseisten ulkomaisten yksikköjen 
varojen ja velkojen kirjanpitoarvoihin hankinnan yhteydessä tehtävät käypien arvojen oikaisut on 
käsitelty kyseisten ulkomaisten tytäryhtiöiden varoina ja velkoina ja muunnettu euroiksi 
tilinpäätöspäivän kursseja käyttäen. Ennen 1.1.2004 tapahtuneiden hankintojen liikearvot ja käypien 
arvojen oikaisut on kirjattu euromääräisinä. 

TULOUTUSPERIAATEET 

Liikevaihto sisältää myynnistä saadut tuotot vähennettyinä välillisillä veroilla, alennuksilla ja 
valuuttamääräisten myyntien kurssieroilla. Suoritteiden myynti tuloutetaan, kun myytyjen tuotteiden 
omistukseen liittyvät riskit ja edut ovat siirtyneet ostajalle, eikä konsernilla ole enää merkittävää 
epävarmuutta liittyen myynnin laskutukseen, kustannuksiin tai siihen liittyen, että asiakas palauttaisi 
tavaran. Tuotteiden lähettämisestä ja jakelusta aiheutuneet kulut sisältyvät liiketoiminnan muihin 
kuluihin. Tuotot palveluista kirjataan, kun palvelut on suoritettu. 

Tuotantojärjestelmien toimitukset tuloutetaan, kun yhtiö on täyttänyt kaikki toimitukseen liittyvät 
suoritevelvoitteensa ja järjestelmään liittyvien riskien ja etujen voidaan katsoa siirtyneen ostajalle. 
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Vuokratuotot kirjataan tasaerinä tuloslaskelmaan vuokra-ajan kuluessa. Korkotuotot on kirjattu 
efektiivisen koron menetelmällä ja osinkotuotot silloin, kun oikeus osinkoon on syntynyt. 

TULOVEROT 

Konsernin tuloveroihin kirjataan konserniyhtiöiden tilikauden tulokseen perustuvat verot ja 
aikaisempien tilikausien verojen oikaisut sekä laskennallisten verojen muutos. Muihin laajan 
tuloksen eriin kirjattavien erien verovaikutus kirjataan vastaavasti muihin laajan tuloksen eriin. 
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero lasketaan verotettavasta tulosta kunkin maan 
voimassaolevan verokannan perusteella. Veroa oikaistaan mahdollisilla edellisiin tilikausiin liittyvillä 
veroilla. Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista esitetään tuloslaskelmassa laskettuna nettotuloksesta, 
ja se sisältää siten verovaikutuksen. 

Laskennalliset verot lasketaan velkamenetelmän mukaisesti kaikista kirjanpidon ja verotuksen 
välisistä väliaikaisista eroista tilinpäätöshetkellä voimassa olevia verokantoja käyttäen. 
Merkittävimmät väliaikaiset erot syntyvät aineellisten hyödykkeiden poistoeroista, hankittujen 
yhtiöiden nettovarallisuuden arvostamisesta käypään arvoon, sisäisistä varastokatteista, 
etuuspohjaisista järjestelyistä, varaston nettorealisointi- ja muista varauksista, tilinpäätössiirroista 
sekä käyttämättömistä verotuksellisista tappioista. Väliaikaisista eroista kirjataan laskennallinen 
verosaaminen siihen määrään asti, kun on todennäköistä, että se voidaan hyödyntää 
tulevaisuudessa syntyvää verotettavaa tuloa vastaan. 

TUTKIMUS- JA KEHITYSKULUT 

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnasta syntyneet kulut kirjataan kuluksi toteutumishetkellä, lukuun 
ottamatta kuluja, jotka kohdistuvat selvästi tietyt kriteerit täyttäviin kehityshankkeisiin. Tällaisiin 
hankkeisiin liittyvät kehityskulut on aktivoitu, jos ne ovat selvästi erotettavissa ja jos kehitetyt tuotteet 
on arvioitu teknisesti toteutuskelpoisiksi ja kaupallisesti kannattaviksi. Kulujen aktivoinnin 
edellytyksenä on, että odotettavat tuotot kattavat kertyneet ja tulevat kehitys- ja tuotantokulut sekä 
myynti- ja hallintokulut. Lisäksi projektin loppuun saattamiseksi tulee olla käytettävissä tarvittavat 
resurssit. Aktivoidut kehitysmenot sisältävät ne materiaali-, työ- ja testausmenot sekä 
alihankintakulut, jotka johtuvat välittömästi hyödykkeen saattamisesta valmiiksi sille aiottuun 
käyttötarkoitukseen. Aiemmin kuluksi kirjattuja kehittämismenoja ei aktivoida enää myöhemmin. 

Hyödykkeestä kirjataan poistot siitä lähtien, kun se on valmis käytettäväksi. Hyödyke, joka ei ole 
vielä valmis käytettäväksi, testataan vuosittain arvonalentumisen osalta. Kehityskulut jaksotetaan 
enintään viidelle vuodelle ja poistetaan tasapoistoina taloudellisena vaikutusaikanaan. 

LIIKEARVO 

Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka ylittää konsernin osuuden 1.1.2004 jälkeen 
hankitun tytär-, osakkuus- tai yhteisyrityksen hankintahetken nettovarallisuuden käyvästä arvosta. 

31.12.2009 asti hankintamenoon sisällytettiin muut välittömästi hankinnasta johtuvat menot, kuten 
asiantuntijoiden palkkiot. Sen sijaan 1.1.2010 jälkeen tehtyjen hankintojen osalta välittömästi 
hankinnasta johtuvat menot on kirjattu kuluksi. Ennen 1.1.2004 hankittujen liiketoimintojen 
yhdistämisen liikearvo vastaa aiemman tilinpäätösnormiston mukaista kirjanpitoarvoa, jota on 
käytetty IFRS:n mukaisena oletushankintamenona. 

Liikearvo testataan vuosittain arvonalentumistestillä. Tätä tarkoitusta varten liikearvo kohdistetaan 
rahavirtaa tuottaville yksiköille. Liikearvo on kirjattu taseessa alkuperäiseen hankintamenoon, 
vähennettynä arvonalentumistappiolla. Liikearvosta ei tehdä poistoja. 
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AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 

Aineettomiin hyödykkeisiin lasketaan asiakassuhteet, tavaramerkit, aktivoidut tuotekehitysmenot, 
patentit, tekijänoikeudet, lisenssit ja ohjelmistojen käyttöoikeudet. Aineeton hyödyke merkitään 
taseeseen vain, jos on todennäköistä, että hyödykkeestä johtuva odotettavissa oleva taloudellinen 
hyöty koituu yhtiön hyväksi ja hyödykkeen hankintameno on määritettävissä luotettavasti. 

Aineettomat hyödykkeet arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä 
arvonalentumistappiolla ja poistetaan tasapoistoin arvioituna taloudellisena vaikutusaikanaan, joka 
vaihtelee kolmesta viiteentoista vuoteen. 

Tavaramerkkien ja muiden aineettomien hyödykkeiden, joiden taloudellinen vaikutusaika on arvioitu 
rajoittamattomaksi, on arvioitu vaikuttavan rahavirtojen kerryttämiseen määrittelemättömän ajan. 
Tavaramerkeistä ei tehdä poistoja, koska niillä katsotaan olevan rajoittamaton taloudellinen 
vaikutusaika. Tavaramerkit on kirjattu taseessa alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä 
arvonalentumistappiolla. Aineettomat hyödykkeet, joilla on määrittelemätön taloudellinen 
vaikutusaika, testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. Yrityskaupoissa hankitut aineettomat 
hyödykkeet arvostetaan käypään arvoon hankintahetkellä. 

Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ja määrittelemätön taloudellinen vaikutusaika tarkistetaan 
jokaisena tilinpäätöspäivänä, ja jos ne eroavat merkittävästi aikaisemmista arvoista, poistoaikoja 
muutetaan vastaavasti. 

AINEELLISET HYÖDYKKEET 

Aineelliset hyödykkeet arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon, vähennettynä 
arvonalentumistappiolla ja poistetaan tasapoistoin arvioituna taloudellisena vaikutusaikanaan. 
Yrityskaupoissa hankittuihin aineellisiin hyödykkeisiin sovelletaan käypää arvoa hankintahetkellä. 
Maa-alueista ei tehdä poistoja, koska niillä katsotaan olevan määrittelemätön taloudellinen pitoaika. 

Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat:  
Rakennukset ja rakennelmat 10–25 vuotta  
Koneet ja kalusto    5–10 vuotta 
Muut aineelliset hyödykkeet   3–10 vuotta 
 
Arvioidut taloudelliset vaikutusajat tarkistetaan jokaisena tilinpäätöspäivänä ja jos ne eroavat 
merkittävästi aikaisemmista arvoista, poistoaikoja muutetaan vastaavasti. Tavanomaiset korjaus- ja 
kunnossapitomenot kirjataan kuluksi tilikaudella, jolla ne ovat syntyneet. Kooltaan merkittävien 
uudistus- tai perusparannushankkeiden menot kirjataan taseeseen ja poistetaan tasapoistoin niihin 
liittyvän päähyödykkeen jäljellä olevana taloudellisena vaikutusaikana. Aineellisten hyödykkeiden 
luovutuksista ja käytöstä poistamisesta johtuvat voitot tai tappiot lasketaan saatujen nettotuottojen 
ja kirjanpitoarvon erotuksena. Myyntivoitot ja -tappiot sisältyvät tuloslaskelmassa liiketoiminnan 
muihin tuottoihin ja kuluihin. 

Aineellisten hyödykkeiden poistot lopetetaan silloin, kun aineellinen hyödyke luokitellaan myytävänä 
olevaksi IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -standardin 
mukaisesti. 

VIERAAN PÄÄOMAN MENOT 
 
Vieraan pääoman menot aktivoidaan osana ehdot täyttävän hankittavan tai valmistettavan 
omaisuuserän hankintamenoa. Muut vieraan pääoman menot kirjataan kuluksi sillä kaudella, jonka 
aikana ne ovat syntyneet. 
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JULKISTEN AVUSTUSTEN KIRJANPIDOLLINEN KÄSITTELY (IAS 20) COVID-19 -
PANDEMIASTA JOHTUEN 

Vastauksena COVID-19 -pandemiaan julkiset hallintoelimet ympäri maailmaa implementoivat 
tukitoimia auttaakseen yhtiöitä sekä taloutta. Julkisten hallintojen avustukset tulevat eri muodoissa 
ja tästä johtuen Pulivar Oyj on tarkentanut julkisten avustusten kirjanpidollista käsittelyä. 

Konserni kirjaa julkisen avustuksen, kun on olemassa riittävä varmuus, että se täyttää kaikki 
avustusehdot ja että on varmuus avustuksen saamisesta. Julkiset avustukset kirjataan 
tuloslaskelmaan kausina, joina konserni kirjaa kulun, jota varten avustus on myönnetty. Avustusten 
kirjanpidollinen käsittely riippuu avustustyypistä ja -luonteesta. 

COVID-19 -tilanteesta johtuen konserni on vastaanottanut 1,8 miljoonaa euroa julkista tukea 
palkanmaksuihin sekä muihin henkilöstökuluihin. Nämä on kirjattu henkilöstökulujen vähennykseksi 
tuloslaskelmassa. Joissain maissa tukiin liittyy ehtoja, jotka estävät henkilöstövähennykset 
tukikuukausilta. 

Konserni on saanut yleistä liiketoimintatukea yhteensä noin 0,8 miljoonaa euroa. Nämä on esitetty 
tuloslaskelmassa liiketoiminnan muissa tuotoissa. Yleisiin liiketoimintatukiin ei ole sisältynyt 
juurikaan erityisiä ehtoja. Kuitenkin joissain maissa on eräitä rajoituksia rajat ylittäviin rahasiirtoihin, 
jotka koskevat saatuja avustuksia. Näillä rajoituksilla ei ole olennaista vaikutusta konsernin 
normaaliin toimintaan. 

Konsernille on myönnetty yhteensä 12,2 miljoonaa euroa julkisen hallinnon takaamia lainoja, joiden 
ehdot poikkeavat markkinaehtoisten lainojen ehdoista. Konserni kirjaa korkohyödyn julkisen 
hallinnon takaamien lainojen matalammasta korosta julkisena avustuksena. Lainan nimellisarvon ja 
käyvän arvon välinen erotus kirjataan tuloslaskelmaan jaksotettuna liiketoiminnan muihin tuottoihin. 
Tämä erotus vuoden lopussa oli 0,2 miljoonaa euroa. 

(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.)  

COVID-19 -tilanteesta johtuen omaisuuserien alaskirjaustarve on arvioitu. Johtopäätös oli, että 
alaskirjaustarvetta ei ole olemassa. 

AINEELLISTEN JA AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN ARVONALENTUMISET 

Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko viitteitä siitä, että jonkin aineellisen tai 
aineettoman hyödykkeen arvo on alentunut. Jos viitteitä on, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä 
kerrytettävissä oleva rahamäärä. Viitteitä mahdollisesta arvonalentumisesta voivat olla esimerkiksi 
merkittävät muutokset markkinatilanteessa ja myyntihinnoissa, päätökset huomattavista 
uudelleenjärjestelyistä sekä muutokset kannattavuudessa. 

Liikearvot ja aineettomat hyödykkeet, joilla on määrittelemätön taloudellinen vaikutusaika, ja 
keskeneräiset aineettomat hyödykkeet testataan joka tapauksessa vuosittain. 
Arvonalennustestausta varten konsernin omaisuus jaetaan rahavirtaa tuottaviin yksiköihin sille 
alimmalle tasolle, joka on muista yksiköistä pääosin riippumaton ja jonka rahavirrat ovat 
erotettavissa. 

Arvonalentuminen kirjataan, jos kirjanpitoarvo ylittää kerrytettävissä olevan rahamäärän. 
Arvonalentumisen määrä lasketaan vertaamalla omaisuuserän kirjanpitoarvoa vastaavan omaisuus- 
erän kerrytettävissä olevaan rahamäärään. Kerrytettävissä oleva rahamäärä perustuu 
pääsääntöisesti tulevaisuuden diskontattuihin nettokassavirtoihin, jotka vastaavan omaisuuserän 
avulla on saatavissa. Diskonttokorkona käytetään ennen veroa määritettyä korkoa, joka kuvastaa 
markkinoiden näkemystä rahan aika-arvosta ja omaisuuserään liittyvistä riskeistä. 
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Arvonalentumistappio kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan. Mikäli arvonalentumistappio kohdistuu 
rahavirtaa tuottavaan yksikköön, se kohdistetaan ensin vähentämään rahavirtaa tuottavalle yksikölle 
kohdistettua liikearvoa ja tämän jälkeen vähentämään muita yksikön omaisuuseriä tasasuhtaisesti. 
Arvonalentumistappion kirjaamisen yhteydessä poistojen kohteena olevan omaisuuserän 
taloudellinen vaikutusaika arvioidaan uudelleen. Aikaisemmin tehty arvonalentumiskirjaus perutaan, 
jos kerrytettävissä olevassa rahamäärässä on tapahtunut muutos. Arvonalentumiskirjauksen 
peruuttaminen ei kuitenkaan saa johtaa korkeampaan kirjanpitoarvoon kuin mikä taseessa olisi ollut, 
jos arvonalentumista ei olisi aikaisempina vuosina kirjattu. Liikearvoon tehtyä arvonalentumista ei 
peruuteta. 

VUOKRASOPIMUKSET 

Konserni vuokralle ottajana 

Konsernin aktivoidut vuokrasopimukset koskevat lähinnä rakennuksia kuten tuotanto- ja 
toimistotiloja, varastoja sekä ajoneuvovuokrasopimuksia. Konserni kirjaa käyttöoikeusomaisuuserän 
ja vuokrasopimusvelan vuokrasopimuksen alkaessa. IFRS 16 -standardin mukaisesti määritelty 
käyttöoikeusomaisuuserä arvostetaan hankintamenoon sen alkamisajankohtana. Konserni soveltaa 
kahta käytettävissä olevaa poikkeusta. Lyhytaikaiset vuokrasopimukset, joissa vuokrakausi on 
korkeintaan 12 kuukautta, ja vähäarvoiset omaisuuserät kirjataan kuluiksi muihin liiketoiminnan 
kuluihin. 

Vuokrasopimusvelan alkuperäinen nimellisarvo on vuokrakautena suoritettavien maksujen 
nykyarvo. Vuokranmaksut diskontataan vuokrasopimuksen konsernin kulloinkin määrittelemällä 
lisäluoton korolla. Lisäluoton korkoina käytetään asiaankuuluvien pankkien välisiä viitekorkoja ja 
konsernin rahoituksen sisäisiä marginaaleja. Lisäluoton korot ovat valuuttakohtaisia. 

Vuokranmaksut eivät sisällä mahdollisia muuttuvia vuokria. Muuttuvat vuokrat, joita ei sisällytetä 
Vuokrasopimusvelan alkuperäiseen arvoon, kirjataan suoraan tuloslaskelmaan. Vuokrakausi on 
vuokrasopimuksen ei-peruutettavissa oleva kausi sekä lisäksi jatko- tai irtisanomisoptio, jos 
vuokralleottaja tulee kohtuullisen todennäköisesti käyttämään jatko-option. Vuokrasopimusten 
vuokrakaudet määritellään etenkin irtisanomis- ja osto-option sisältävien sekä toistaiseksi voimassa 
olevien vuokrasopimusten kohdalla johdon tekemien realististen arvioiden perusteella. 

Alkuperäisen arvostuksen jälkeen, käyttöoikeusomaisuuserät arvostetaan alkuperäiseen arvoon 
vähennettynä kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla. Käyttöoikeusomaisuuseristä tehdyt poistot 
kirjataan tuloslaskelmaan. Tuloslaskelmaan rahoituskuluihin kirjataan myös vuokrasopimusvelasta 
aiheutuvat korkokulut. 

Vuokrasopimusvelat arvostetaan alkuperäisiin arvoihin vähennettynä vuokranmaksujen pääoman 
osuudella. 

Vuokranmaksut esitetään velkojen takaisinmaksuina ja niihin liittyvinä korkokuluina. Vuokranmaksut 
esitetään rahoituksen rahavirrassa ja vuokriin liittyvät korot liiketoiminnan rahavirrassa. 
Lyhytaikaisiin ja arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskeviin vuokrasopimuksiin liittyvät 
vuokranmaksut sekä muuttuvat vuokrat esitetään liiketoiminnan rahavirrassa. Vuokrasopimusten 
muutokset voivat johtaa olemassa olevien käyttöoikeusomaisuuserien ja vuokrasopimusvelkojen 
oikaisuun. Vuokrasopimuksen muutoksesta tai irtisanomisesta syntyvät voitot tai tappiot sisältyvät 
liiketoiminnan muihin tuottoihin tai liiketoiminnan muihin kuluihin. 

Konserni vuokralle antajana 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.)  
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RAHOITUSVARAT 

Rahoitusvarat kirjataan alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä kaupantekopäivän käypään arvoon. 
Rahoitusvarat luokitellaan myöhemmin arvostettavaksi jaksotettuun hankintamenoon, käypään 
arvoon laajan tuloksen erien kautta tai käypään arvoon tulosvaikutteisesti. 

Rahoitusvarat arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon, kun yrityksen liiketoimintamalli on 
rahoitusvarojen hallinnointi sopimukseen perustuvien rahavirtojen keräämiseksi ja rahavirrat ovat 
yksinomaan pääoman ja jäljellä olevan pääoman koron maksua. 

Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvarat ovat johdannaisiin kuulumattomia 
rahoitusvaroja kuten rahat ja pankkisaamiset, myyntisaamiset ja lainasaamiset. 

Laina- ja myyntisaamiset arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektiivisen koron 
menetelmää vähentäen odotettavissa olevan luottotappion osuuden. Mahdolliset transaktiokulut 
sisällytetään alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä arvonalentumisilla. Tuotot ja kulut 
kirjataan tuloslaskelmaan, kun kyseiset lainat ja muut saamiset kirjataan pois taseesta, arvon 
alentuessa ja normaalin lyhennysprosessin myötä. 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat sisältävät johdannaisinstrumentit, joihin 
ei sovelleta suojauslaskentaa. 

Käypään arvoon laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat ovat oman pääoman 
ehtoisia instrumentteja, joiden osalta yhtiö on alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä tehnyt 
peruuttamattoman valinnan, jonka mukaan käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisesta 
instrumentista (muut osakkeet) jota ei pidetä kaupankäyntitarkoituksessa, esitetään muissa laajan 
tuloksen erissä. 

Rahoitusvarojen arvonalentumista arvioidaan säännöllisesti, ja mahdollinen arvonalentuminen 
kirjataan siltä osin kuin tasearvo ylittää odotettavissa olevien rahavirtojen nykyarvon. 

Myyntisaamisten arvostamiseen Pulivar Oyj soveltaa IFRS 9:n mukaista odotettavissa olevien 
luottotappioiden mallia (liitetieto 22). 

JOHDANNAISET JA SUOJAUSLASKENTA 

Kun suojauslaskentaa toteutetaan, sitä toteutetaan IFRS 9:ssä määriteltyjen ehtojen mukaisesti. 
Konsernilla on rahoitusmarkkinariskejä erityisesti valuuttakurssiriskiin ja korkoriskiin liittyen. 
Rahoitusriskien suojaamiseen käytetään ajoittain johdannaisia. Kaikki johdannaiset kirjataan 
käypään arvoon kaupantekopäivänä ja myöhemmin ne arvostetaan käypään arvoon jokaisena 
tilinpäätöspäivänä. Käyvän arvon määrittely perustuu noteerattuihin markkinahintoihin ja -kursseihin, 
rahavirtojen diskonttaukseen ja optioiden arvonmääritysmalleihin. Instrumenttien käyvät arvot 
saadaan vastapuolena olevalta pankilta tai lasketaan vastaamaan sen hetkistä markkinahintaa. 
Konsernilla ei ole kytkettyjä johdannaisia. 

Osa johdannaisista voidaan määritellä suojausinstrumenteiksi ja tällöin niihin sovelletaan 
suojauslaskentaa. Konserni dokumentoi suojauslaskentaa aloittaessaan suojattavan kohteen ja 
suojausinstrumenttien välisen suhteen sekä konsernin riskienhallinnan tavoitteet ja 
suojausstrategian. Suojauksen dokumentointi sisältää suojausinstrumentin, suojattavan erän tai 
liiketoimen määrittämisen, suojausriskin kuvauksen sekä arvion suojaussuhteiden tehokkuudesta. 
Suojaussuhteiden odotetaan kumoavan suojattavasta riskistä johtuvat käyvän arvon ja rahavirtojen 
muutokset erittäin tehokkaasti ja suojauksia arvioidaan jatkuvasti tilikauden aikana sen 
todentamiseksi, että suojaus on ollut erittäin tehokas niiden tilikausien ajan, joille suojaus on ollut 
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määritettynä. Suojauslaskentaa sovellettaessa suojausinstrumentin kirjanpidollinen käsittely riippuu 
suojaussuhteesta. 

Rahavirran suojauslaskennan soveltamiskriteerit täyttävien johdannaisten käypien arvojen 
muutokset kirjataan muihin laajan tuloksen eriin siltä osin kuin suojaus on tehokas. Suojauksen 
tehottomaan osaan liittyvät käyvän arvon muutokset kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan. Muihin 
laajan tuloksen eriin kirjatun johdannaisen kertyneet voitot tai tappiot uudelleen luokitellaan 
tuloslaskelmaan sen tilikauden tuotoksi tai kuluksi, jolla suojauksen kohde kirjataan tuloslaskelmaan. 
Tuloslaskelmassa käyvän arvon muutokset kohdennetaan tuloslaskelmaan suojausinstrumentin 
luonteesta riippuen joko liiketoiminnan kuluihin, jos ne suojaavat liiketoimintaan liittyviä eriä, tai 
rahoituskulujen ryhmään, jos ne suojaavat korollisia rahoituseriä. 

Käyvän arvon suojauksen ehdot täyttävien johdannaissopimusten käyvän arvon muutokset kirjataan 
tulosvaikutteisesti yhdessä suojauksen kohteena olevan omaisuus- tai velkaerän käyvän arvon 
muutosten kanssa suojatun riskin osalta. 

Käyvän arvon muutokset johdannaisista, jotka on tehty suojaustarkoituksessa, mutta joihin ei 
sovelleta suojauslaskentaa, kohdennetaan tuloslaskelmaan instrumentin luonteesta riippuen joko 
liiketoiminnan kuluihin, jos ne suojaavat liiketoimintaan liittyviä valuuttamääräisiä transaktioita, tai 
rahoituskulujen ryhmään, jos ne suojaavat korollisia rahoituseriä. 

Taseessa johdannaisten käyvät arvot esitetään pääsääntöisesti sopimuksen maturiteetin perusteella 
lyhyt- tai pitkäaikaisissa korottomissa saamisissa tai veloissa. Käyvän arvon suojauksen ehdot 
täyttävien, suojauslaskennassa olevien monetaarisia eriä suojaavien johdannaissopimusten käyvät 
arvot esitetään taseessa samassa korollisten saamisten tai velkojen ryhmässä, jossa suojattava 
instrumenttikin esitetään. Ulkomaisiin tytäryhtiöihin tehtyjen valuuttamääräisten nettosijoitusten 
konsolidoinnissa syntyvää muuntoeroa vastaan tehtyjen valuuttasuojausten käyvän arvon 
muutosten tehokas osuus kirjataan muihin laajan tuloksen eriin sisältyviin muuntoeroihin ja tehoton 
osuus tuloslaskelman rahoituseriin. Nettosijoituksen suojauksesta laajan tuloksen muuntoeroihin 
kirjatut voitot tai tappiot kirjataan tuloslaskelmaan silloin, kun ulkomaisesta yksiköstä luovutaan 
kokonaan tai osittain. 

RAHOITUSVELAT 

Rahoitusvelat kirjataan alun perin käypään arvoon kaupantekopäivänä. Alkuperäisen kirjaamisen 
jälkeen rahoitusvelat arvostetaan myöhemmin jaksotettuun hankintamenoon, käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti tai johdannaisiin, jotka on määritelty suojausinstrumentteihin tehokkaassa 
suojauksessa. Rahoitusvelat merkitään alun perin käypään arvoon lisättynä 
transaktiokustannuksilla. Seuraavina tilikausina rahoitusvelat johdannaisvelkoja lukuun ottamatta 
esitetään jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektiivisen koron menetelmää. Myös 
yritystodistukset arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. Tuotot ja kulut kirjataan 
tuloslaskelmaan, kun kyseinen velka kirjataan pois taseesta, arvon alentuessa ja normaalien 
velkalyhennysten myötä. 

Rahoitusvelkoja sisältyy pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin ja ne voivat olla korollisia ja korottomia. 
Yrityshankintojen tulevaisuuden tapahtumiin perustuvat lisävastikkeet luokitellaan korottomiksi 
rahoitusveloiksi. 

RAHOITUSERIEN KIRJAAMINEN TASEESEEN JA TASEESTA POIS KIRJAAMINEN 

Rahoitusvarat ja -velat kirjataan kauppapäivänä. Rahoitusvarat ja -velat kirjataan taseeseen vain 
silloin, kun konsernista tulee rahoitusinstrumenttia koskevien sopimusehtojen osapuoli. 
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Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta vain silloin, kun sopimusperusteinen oikeus rahoitusvaroihin 
kuuluvan erän rahavirtoihin lakkaa olemasta voimassa tai kun konserni siirtää rahoitusvaroihin 
kuuluvan erän toiselle osapuolelle niin, että omistamiseen liittyvät riskit ja edut olennaisilta osin 
siirtyvät toiselle osapuolelle. Konserni poistaa rahoitusvelan tai osan rahoitusvelasta taseestaan vain 
silloin, kun velka on lakannut olemasta olemassa, eli kun sopimuksessa yksilöity velvoite on täytetty 
tai kumottu tai sen voimassaolo on lakannut. 

VAIHTO-OMAISUUS 

Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan nettorealisointiarvoon. 
Hankintameno määritetään FIFO-menetelmää (first-in, first-out) käyttäen. Valmiiden ja 
keskeneräisten tuotteiden hankintamenoon sisällytetään raaka-aineiden hankintakulut, 
alihankintakulut, välittömät valmistuspalkat, poistot, muut välittömät valmistuskulut sekä osuus 
valmistuksen yleiskustannuksista, mutta ei vieraan pääoman kuluja. Nettorealisointiarvo on 
tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava myyntihinta vähennettynä tuotteiden valmiiksi 
saattamisesta johtuvilla menoilla ja arvioiduilla myynnin toteuttamiseksi välttämättömillä menoilla. 
Vaihto-omaisuus esitetään kaupallisesta tai teknisestä epäkuranttiudesta sekä hitaasti kiertävästä 
vaihto-omaisuudesta johtuvalla nettorealisointivarauksella vähennettynä. 

MYYNTISAAMISET 

Myyntisaamiset arvostetaan niiden odotettuun realisointiarvoon, joka on alkuperäinen laskutusarvo 
vähennettynä luottotappiovarauksilla. Myyntisaamisista tehdään luottotappiovaraus, kun on 
olemassa perusteltu näyttö (kuten myyntisaamisten merkittävä viivästyminen sekä epäonnistuneet 
perintätoimenpiteet tai asiakkaan tunnetuista talousvaikeuksista johtuva korkeampi todennäköisyys 
maksukyvyttömyydelle), että kaikkia saamisia ei saada alkuperäisin ehdoin. Arvio ja päätös 
luottotappiovarauksista tehdään yksiköissä tapauskohtaisesti. 

OMAN PÄÄOMAN EHTOINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA (HYBRIDILAINA) 

Oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina on hybridilaina, joka esitetään 
konsernitilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilaina on heikommassa etusija-asemassa kuin 
konsernin muut velkasitoumukset. Sen etusija-asema on kuitenkin muita omaan pääomaan luettavia 
eriä parempi. Hybridilainan korot maksetaan, jos yhtiökokous päättää jakaa osinkoa. Jos osinkoa ei 
jaeta, päättää konserni mahdollisesta koron maksusta erikseen. Hybridilainan haltijoilla ei ole 
osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, määräysvaltaa tai äänestysoikeutta yhtiökokouksessa. 

RAHAVARAT 

Rahavarat koostuvat käteisvaroista, lyhytaikaisista pankkitalletuksista sekä muista lyhytaikaisista 
erittäin likvideistä sijoituksista, joiden maturiteetti on korkeintaan kolme kuukautta. Pankeista saadut 
tililuotot sisältyvät taseen lyhytaikaisiin korollisiin lainoihin.  

OMAT OSAKKEET 

Konsernin hankkimat omat osakkeet niihin suoraan liittyvine menoineen kirjataan 
konsernitilinpäätöksessä oman pääoman vähennykseksi kaupankäyntipäivänä. Omien osakkeiden 
hankinta ja luovutus sekä niihin liittyvät kuluerät esitetään oman pääoman muutoksena. 

VARAUKSET 

Varaus merkitään taseeseen, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena olemassa 
oleva oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite ja on todennäköistä, että velvoitteen täyttäminen 
edellyttää taloudellista suoritusta tai aiheuttaa taloudellisen menetyksen ja velvoitteen määrä on 
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luotettavasti arvioitavissa. Jos osasta velvoitetta on mahdollista saada korvaus joltakin kolmannelta 
osapuolelta, korvaus kirjataan erilliseksi omaisuuseräksi, mutta vasta siinä vaiheessa, kun 
korvauksen saaminen on käytännössä varmaa. Varaukset arvostetaan velvoitteen kattamiseksi 
vaadittavien menojen nykyarvoon. Nykyarvon laskennassa käytetty diskonttaustekijä valitaan siten, 
että se kuvastaa markkinoiden näkemystä tarkasteluhetken rahan aika-arvosta ja velvoitteeseen 
liittyvästä riskistä. 

Uudelleenjärjestelyvaraus kirjataan, kun konserni on laatinut yksityiskohtaisen 
uudelleenjärjestelysuunnitelman ja aloittanut suunnitelman toimeenpanon tai tiedottanut asiasta. 

TYÖSUHDE-ETUUDET 

Työsuhde-etuuksista johtuvat velvoitteet 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.)  
 

Osakeperusteiset maksut 

Osakeperusteiset kannustusjärjestelmät arvostetaan käypään arvoon niiden myöntämispäivänä ja 
kirjataan kuluksi oikeuden syntymisjakson ajalle ja vastaava oikaisu tehdään omaan pääomaan tai 
velkoihin. Käteisvaroina maksettavat osakeperusteiset kannustusjärjestelmät uudelleenarvostetaan 
käypään arvoon jokaisessa tilinpäätöksessä ja velan käyvän arvon muutokset kirjataan 
tuloslaskelmaan. Osakeperusteisten kannustusjärjestelmien tulosvaikutus esitetään 
tuloslaskelmassa työsuhde-etuuksista aiheutuvissa kuluissa. 

Osakeperusteisten kannustusjärjestelmien myöntämishetkellä määritetty kulu perustuu konsernin 
arvioon siitä optioiden tai osakepalkkioiden määrästä, joihin oletetaan syntyvän oikeus oikeuden 
syntymisajanjakson lopussa. Myöntämispäivä on päivä, jona yhtiö ja vastapuoli sopivat 
osakeperusteisesta järjestelystä ja jona molemmilla osapuolilla on yhteisymmärrys kaikista 
järjestelyn ehdoista. Optio-oikeudet arvostetaan käypään arvoon käyttäen Black-Scholes -optioiden 
arvostusmenetelmää. Ei-markkinaperusteisten ehtojen vaikutus on otettu huomioon optioiden 
lukumäärässä, joiden odotetaan toteutuvan. Niitä ei sisällytetä option käypään arvoon. Yhtiö 
tarkastelee säännöllisin väliajoin tehtyjä oletuksia ja tarkastaa arvioitaan lopullisesta 
osakeperusteisten palkkioiden määrästä. Arvioiden muutokset kirjataan tuloslaskelmaan ja vastaava 
oikaisu tehdään omaan pääomaan tai velkoihin. 

Kun osakeoptio-oikeuksia käytetään, osakemerkintöjen perusteella saadut rahasuoritukset 
(mahdollisilla transaktiokuluilla oikaistuna) kirjataan sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. 

OSINKO 

Hallituksen esittämää osinkoa ei ole vähennetty jakokelpoisesta pääomasta ennen yhtiökokouksen 
hyväksyntää. 

OSAKEKOHTAINEN TULOS 

Osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla kauden tulos kunkin kauden keskimääräisellä 
osakemäärällä. Jos takaisin ostettuja omia osakkeita on, niiden keskimääräinen määrä on 
vähennetty ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. 

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu takaisin ostettujen osakkeiden -
menetelmällä (treasury stock method). Siinä optiot oletetaan käytetyiksi tilikauden alussa tai sen 
jälkeisenä liikkeeseenlaskupäivänä ja saaduilla varoilla oletetaan ostetun omia osakkeita tilikauden 
keskimääräisellä markkinahinnalla. Ulkona olevien osakkeiden painotetun keskimääräisen 
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lukumäärän lisäksi jakajaan sisällytetään optioiden oletetusta käytöstä tulevat lisäosakkeet. 
Osakeoptioiden käyttöä ei oteta huomioon osakekohtaista tulosta laskettaessa, jos optiolle 
määritelty merkintähinta ylittää osakkeiden keskimääräisen markkina-arvon kauden aikana. 
Osakeoptioilla on laimentava vaikutus, jos osakkeiden kauden keskimääräinen markkinahinta ylittää 
optioille määritetyn merkintähinnan. 

LIIKEVOITTO 

IAS 1 (Tilinpäätöksen esittäminen) ei määrittele liikevoiton käsitettä. Konserni on määritellyt sen 
seuraavasti: Liikevoitto saadaan lisäämällä liikevaihtoon muut liiketoiminnan tuotot sekä osuudet 
osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta, vähentämällä myynnin suorat kulut oikaistuna varaston 
muutoksella ja omaan käyttöön valmistuksesta syntyneillä kustannuksilla, vähentämällä työsuhde- 
etuuksiin liittyvät kulut, poistot ja mahdolliset arvonalentumiset sekä muut liiketoiminnan kulut. 
Kurssierot ja johdannaisten käypien arvojen muutokset sisältyvät liikevoittoon, mikäli ne liittyvät 
liiketapahtumiin, muuten ne kirjataan rahoitustuottoihin ja -kuluihin. 

RAHAVIRTALASKELMA 

Rahavirtalaskelmassa kuvatut rahavarat koostuvat käteisvaroista, lyhytaikaisista pankkitalletuksista 
sekä muista lyhytaikaisista likvideistä sijoituksista, joiden maturiteetti on korkeintaan kolme 
kuukautta. Liiketoiminnan rahavirta on esitetty epäsuoraa esittämistapaa noudattaen. Kaikki 
tilikauden aikana maksetut verot on esitetty liiketoiminnan rahavirrassa, ellei niitä voida erityisesti 
kohdistaa investointien tai rahoituksen rahavirtoihin. 

Realisoitumattomat valuuttakurssimuutokset ulkomaanrahan määräisinä pidettävistä rahavaroista 
on esitetty erillisellä rivillä ennen rahavaroja tilikauden lopussa, erillään liiketoiminnan, investointien 
ja rahoituksen rahavirroista. 

JOHDON HARKINTAA EDELLYTTÄVÄT LAATIMISPERIAATTEET JA ARVIOIHIN LIITTYVÄT 
KESKEISET EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Tilinpäätöksen laadinta kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) mukaan edellyttää johdon 
tekevän arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat konsernitilinpäätöksessä ja sen liitetiedoissa 
raportoituihin eriin. Toteutumat voivat poiketa näistä arvioista. Lisäksi joudutaan käyttämään 
harkintaa sovellettaessa tilinpäätöksen laadintaperiaatteita. Johdon arviot ja oletukset perustuvat 
historialliseen kokemukseen ja tulevaisuuden ennusteisiin, joita arvioidaan jatkuvasti. Mahdolliset 
arvioiden ja olettamusten muutokset merkitään kirjanpitoon sillä tilikaudella, jonka aikana arvioita tai 
olettamuksia korjataan, ja kaikilla tämän jälkeisillä tilikausilla. 

Konsernissa keskeiset tulevaisuutta koskevat oletukset ja sellaiset tilinpäätöspäivän arvioihin liittyvät 
keskeiset epävarmuustekijät, jotka aiheuttavat riskin varojen ja velkojen kirjanpitoarvojen 
muuttumisesta olennaisesti seuraavan tilikauden aikana, ovat seuraavat: 

Yrityshankintojen käyvän arvon määrittäminen 

Sekä yhtiö että tarvittaessa ulkopuolinen neuvonantaja ovat arvioineet hankittujen käyttöpääoman 
ja aineellisten hyödykkeiden käypiä arvoja. Immateriaalioikeuksien (brändit, patentit ja teknologia) ja 
asiakassuhteiden käyvän arvon määritys perustuu hyödykkeiden diskontattuihin kassavirtoihin. 

Arvonalentumistestaus 

Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko viitteitä siitä, että jonkin aineellisen tai 
aineettoman hyödykkeen arvo on alentunut. Liikearvot ja aineettomat hyödykkeet, joilla on 
määrittelemätön taloudellinen vaikutusaika, ja keskeneräiset aineettomat hyödykkeet testataan 
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vuosittain. Arvonalentumistestausta varten konsernin omaisuus jaetaan rahavirtaa tuottaviin 
yksiköihin sille alimmalle tasolle, joka on muista yksiköistä pääosin riippumaton ja jonka rahavirrat 
ovat erotettavissa. Arvonalentuminen kirjataan, jos kirjanpitoarvo ylittää kerrytettävissä olevan 
rahamäärän. Kerrytettävissä oleva rahamäärä perustuu pääsääntöisesti tulevaisuuden 
diskontattuihin nettokassavirtoihin, jotka vastaavan omaisuuserän avulla on saatavissa. Näiden 
laskelmien laatiminen edellyttää arvioiden käyttämistä. 

Verot 

Konserni arvioi tilinpäätösten yhteydessä erityisesti laskennallisten verosaamisten 
kirjausperiaatteet. Laskennallinen vero lasketaan kaikista kirjanpidon ja verotuksen välisistä 
väliaikaisista eroista tilinpäätöshetkellä voimassa olevia verokantoja käyttäen. Merkittävimmät 
väliaikaiset erot syntyvät aineellisten hyödykkeiden poistoeroista, hankittujen yhtiöiden 
nettovarallisuuden arvostamisesta käypään arvoon, sisäisistä varastokatteista, etuuspohjaisista 
järjestelyistä, varauksista, tilinpäätössiirroista sekä käyttämättömistä verotuksellisista tappioista. 
Väliaikaisista eroista kirjataan laskennallinen vero siihen määrään asti, kuin on todennäköistä, että 
se voidaan hyödyntää tulevaisuudessa syntyvää verotettavaa tuloa vastaan. Laskennallisten 
verosaamisten hyödyntämismahdollisuutta arvioidaan ja sitä oikaistaan siltä osin kuin mahdollisuus 
sen hyödyntämiseen on epätodennäköinen. Konserni arvioi tilinpäätöksen yhteydessä onko 
tytäryhtiöiden voitonjako sen määräysvallassa ja todennäköistä, ja kirjaa siitä laskennallisen 
verovelan sen mukaisesti. 

Etuuspohjaiset velvoitteet 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.)  
 
Varaukset 

Varauksen kirjaamisajankohta perustuu johdon arvioon siitä, milloin oikeudellinen tai tosiasiallinen 
velvoite on syntynyt ja on todennäköistä, että velvoitteen täyttäminen edellyttää taloudellista 
suoritusta tai aiheuttaa taloudellisen menetyksen ja velvoitteen määrä on luotettavasti arvioitavissa. 

 

2. SEGMENTTI-INFORMAATIO    
    

Pulivar-konsernia johdetaan kahtena segmenttinä, tuotantojärjestelmät ja huolto -segmenttinä 
sekä tuotteet -segmenttinä. Johtamisen perusyksikkö on yksittäinen tytäryhtiö. Johtoryhmässä 
on jokaisen tytäryhtiön ja liiketoimintasegmentin edustaja.  Konsernia johdetaan itsenäisinä 
segmentteinä. Konsernin toimitusjohtaja yhdessä hallituksen kanssa on ylin päätöksentekijä. 

Segmenttien toimintojen integroituneesta luonteesta huolimatta johdon lähestymistapa eroaa 
yksiköiden käsittelemien tuotantojärjestelmien, yksittäisten tuotteiden taikka palvelun luonteen 
ja alkuperän mukaan. Eri tuotteiden strateginen ja operatiivinen rooli eroaa riippuen siitä, ovatko 
myytävät kohteet tuotantojärjestelmiä, alihankintana omilla tuotemerkeillä valmistettuja, 
konsernin itse valmistamia ja jakelemia yksittäistuotteita tai onko huolto- ja asennuspalvelu osa 
konsernin tuotantojärjestelmäliiketoimintaa vai erillistä muusta konsernista riippumatonta 
toimintaa.  
 
Konsernin toimintasegmentit ovat Tuotantojärjestelmät ja huolto sekä Tuotteet. Konsernin 
tuotantojärjestelmät sekä konsernin huolto- ja asennuspalvelut muodostavat yhdessä 
raportoitavan segmentin Tuotantojärjestelmät ja huolto. Konsernin Tuotteet-segmentti sisältää 
konsernin itsensä valmistamia tai alihankkijoiden tuottamia, konsernin omien tuotemerkkien alla 
myytäviä tuotteita.  
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Segmenteistä raportoidut luvut ovat yhdenmukaisia IFRS-laskentaperiaatteiden kanssa. 
Tilinpäätöksessä on esitetty raportoitavat segmentit. 

Mahdolliset segmenttien väliset liiketapahtumat on hinnoiteltu markkinaehtoisesti. 
 
LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 
 
RAPORTOITAVAT SEGMENTIT 2021    
Miljoonaa euroa Tuotantojärjestelmät 

ja huolto 
Tuotteet Raportoitavat 

segmentit 
yhteensä 

Liikevaihto 243,8 95,9 339,7 
Poistot ja arvonalentumiset -15,5 -4,6 -20,1 
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten 
voitosta (sisältyy liikevoittoon) 

0,0 -1,0 -1,0 

Vertailukelpoinen liikevoitto 30,4 -2,5 28,0 
    

Segmenttien varat    
Korottomat varat 276,5 28,2 304,7 
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 0,0 4,5 4,5 
Segmenttien varat yhteensä 276,5 32,6 309,1 

    
Investoinnit 6,1 0,3 6,4 

 
 

   

2020    
Miljoonaa euroa Tuotantojärjestelmät 

ja huolto 
Tuotteet Raportoitavat 

segmentit 
yhteensä 

Liikevaihto 240,7 117,3 358,0 
Poistot ja arvonalentumiset -12,9 -3,5 -16,4 
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten 
voitosta (sisältyy liikevoittoon) 

0,0 -0,3 -0,3 

Vertailukelpoinen liikevoitto 25,3 -2,1 23,2 
    

Segmenttien varat    
Korottomat varat 298,1 64,0 362,1 
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 0,0 5,4 5,4 
Segmenttien varat yhteensä 298,1 69,4 367,5 

    
Investoinnit 6,6 0,7 7,3 

    
TÄSMÄYTYSLASKELMAT    
Miljoonaa euroa 2021 2020  

    
Liikevaihto    
Raportoitavien segmenttien liikevaihto 
yhteensä 

339,7 358,0  

Segmenttien välisen liikevaihdon 
eliminointi 

   

Konsernin liikevaihto 339,7 358,0  
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Segmenttien raportoitu liikevoitto 
yhteensä 

14,0 17,4  

Konsernin rahoitustuotot ja -kulut -5,4 -4,7  
Konsernin voitto ennen veroja 8,5 12,8  

    
Varat    
Raportoitavien segementtien varat 
yhteensä 

309,1 367,5  

Kohdistamattomat korolliset varat 64,7 8,9  
Konsernin varat yhteensä 373,8 376,4  
 
 
3. YRITYSHANKINNAT JA -MYYNNIT 

   

    
Yrityshankinnat tilikaudella 2021    
 
Tilikaudella 2021 konserni osti Kieroura Oy:n koko osakekannan.  

  

 
Miljoonaa euroa 
Tase-erä 
Liikearvo 
Tavaramerkit 
Asiakassuhteet 
Käyttöomaisuus 
Lyhytaikaiset omaisuuserät 
Rahavarat 
Lyhytaikaiset velat 
Hankittujen nettovarojen käypä arvo 
Hankintameno 
 

 

 
 

Käypä arvo  
5 200 
2 200 

300 
8 300 

12 300 
700 

-9 000 
20 000 
20 000 

 
 
Kirjanpitoarvo  

- 
- 
- 

8 500 
12 300 

700 
-9 000 

Yrityshankinnat tilikaudella 2020    
Konserni ei tehnyt yrityshankintoja tilikaudella 2020.  

    
Yritysmyynnit tilikaudella 2021    
Tilikaudella 2021 konserni ei tehnyt yritysmyyntejä.  

    
Yritysmyynnit tilikaudella 2020    
Tilikaudella 2020 konserni ei tehnyt yritysmyyntejä.  

 

4. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT   

Miljoonaa euroa 2021 2020 
Rojaltituotot 0,3 0,2 
Vuokratuotot 0,1 0,6 
Covid-19 tuet  0,8 - 
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot 0,1 1,3 
Vakuutuskorvaukset 0,0 0,2 
Muut tuotot 0,7 0,5 
Yhteensä 2,0 2,8 
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5. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT   

Miljoonaa euroa 2021 2020 
Myynti- ja markkinointikulut -10,1 -14,9 
Maksetut vuokrat (ei IFRS 16) -1,2 -1,3 
Myyntirahdit -8,1 -8,0 
Kunnossapito- ja yleiskustannukset -7,7 -7,4 
Matkakulut -2,7 -5,3 
Myyntikomissiot -4,7 -5,6 
Konsultointikulut -1,8 -2,8 
IT ja tietoliikenne -3,7 -3,5 
Tilintarkastajien palkkiot ja palvelut -1,1 -1,0 
Ulkoistettu logistiikka -1,4 -1,1 
Valuuttajohdannaiset 0,5 0,4 
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntitappiot 0,0 -0,6 
Muut kulut -11,3 -12,1 
Yhteensä -53,3 -63,1 

   
TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT JA PALVELUT  
Miljoonaa euroa 2021 2020 
Tilintarkastuspalkkiot -1,0 -0,8 
Palkkiot veropalveluista -0,2 -0,1 
Muut palkkiot 0,0 0,0 
Yhteensä -1,2 -1,0 

 

6. MATERIAALIT JA PALVELUT  

Miljoonaa euroa 2021 2020 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat  
     Ostot tilikauden aikana -135,9 -158,1 
     Varastojen muutos -2,7 3,4 
Ulkopuoliset palvelut -1,8 -2,2 
Yhteensä -140,3 -156,6 

 

7. TYÖSUHDE-ETUUKSISTA AIHEUTUVAT KULUT  
Miljoonaa euroa 2021 2020 
Palkat  -71,3 -75,1 
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt -5,3 -5,5 
Eläkekulut - etuuspohjaiset järjestelyt -2,0 -0,5 
Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet -0,2 -0,1 
Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiojärjestelyt -1,0 -0,1 
Muut henkilösivukulut -10,5 -11,9 
Yhteensä -90,3 -93,1 
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Tilikaudella 2021 työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut sisälsivät uudelleenjärjestelyistä johtuvia 
henkilöstökuluja 0,6 miljoonaa euroa (2020: 1,0 miljoonaa euroa). Tarkemmat tiedot ylimmän johdon 
työsuhde-etuuksista ja mahdollisista osakeperusteisista kannustinjärjestelmistä on esitetty 
liitetiedoissa 28 ja 29. 

 
HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ KESKIMÄÄRIN 

  

Henkilöä 2021 2020 
Pohjois-Amerikka 169 167 
Pohjoismaat 429 453 
Muu Eurooppa 1 117 1 117 
Muut maat 1 021 1 068 
Yhteensä 2 736 2 805 

 

8. TUTKIMUS- JA KEHITYSKULUT 

Tilikauden voittoon sisältyy kuluksi kirjattuja tutkimus- ja kehityskuluja 1,4 miljoonaa euroa 
tilikaudella 2021 (2020: 2,2 miljoonaa euroa). Konserni on aktivoinut 1,0 miljoonaa euroa IoT-
digitalisointiin liittyviä kehityskuluja.   

 

9. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT   

Miljoonaa euroa 2021 2020 
Kurssivoitot ja -tappiot   
Rahoitussaamisista -5,7 3,4 
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista rahoitusveloista 3,5 -4,4 
Vuokrasopimusveloista -0,1 0,0 
Korko- ja muut rahoitustuotot   
Korkotuotot jaksotettuun hankintamenoon kirjattavista rahoitusvaroista 0,8 1,0 
Suojauslaskennan alaisten korkojohdannaisten arvonmuutokset   0,0 
Valuuttajohdannaiset  - ei suojauslaskennassa 1,1 -0,5 
Muut rahoitustuotot 0,0 0,0 
Korko- ja muut rahoituskulut   
Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista rahoitusveloista -2,8 -2,6 
Korkojohdannaiset  - ei suojauslaskennassa -0,1 0,0 
Vuokrasopimusvelkojen korkokulut -0,5 -0,6 
Muut rahoituskulut -1,6 -1,1 
Yhteensä -5,4 -4,7 

   
KIRJATTU MUIHIN LAAJAN TULOKSEN ERIIN  
Miljoonaa euroa 2021 2020 
Suojauslaskennan alaisten korkojohdannaisten arvonmuutokset,  
verovaikutus huomioituna 

0,0 

Voitot ja tappiot nettosijoituksien suojauksista, verovaikutus 
huomioituna 

-1,4 1,6 

Yhteensä -1,4 1,6 

 
 

34(88)



 

Pulivar Oyj 
Y-tunnus 1234567-8 
 

LIIKEVOITTOON KIRJATUT VALUUTTAKURSSIVOITOT JA -TAPPIOT 
MIljoonaa euroa 2021 2020 
Liikevaihtoon sisältyvät 0,4 0,3 
Ostoihin sisältyvät  -0,7 -0,1 
Liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät    
     valuuttajohdannaiset - ei suojauslaskennassa 0,5 0,4 
Yhteensä 0,2 0,6 

 

10. TULOVEROT 

TULOVEROT TULOSLASKELMASSA   
Miljoonaa euroa 2021 2020 
Verotettavaan tuloon perustuvat verot -8,0 -6,2 
Laskennalliset verot 3,9 -1,3 
Tuloverot yhteensä -4,1 -7,5 

   
TULOVEROJEN TÄSMÄYTYS   
Miljoonaa euroa 2021 2020 
Voitto ennen veroja 8,5 12,8 
Verot laskettuna Suomen yhtiöverokannalla (20 %) -1,7 -2,6 
Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavien verokantojen vaikutus -0,4 -0,1 
Tuloverot aikaisemmilta tilikausilta -0,2 -1,3 
Kuluksi kirjatut ulkomaiset lähdeverot 0,0 -0,3 
Kirjaamattomien laskennallisten verosaamisten vaikutus -1,3 -3,0 
Hyöty aiemmin kirjaamattomista laskennallisista verosaamisista 0,5 0,1 
Verokantamuutosten vaikutus 0,0 0,1 
Muut erät -1,0 -0,5 
Tuloverot tuloslaskelmassa -4,1 -7,5 

 

MUIHIN LAAJAN TULOKSEN ERIIN LIITTYVÄT VEROT  
2021 Ennen  Verojen 
Miljoonaa euroa Veroja Verovaikutus jälkeen 
Muuntoerot -13,9  -13,9 
Etuuspohjaiset työsuhde-etuudet 0,1 0,0 0,1 
Rahavirran suojaukset    
Nettosijoitusten suojaukset -1,7 0,3 -1,4 
Yhteensä -15,5 0,3 -15,2 

    
2020 Ennen  Verojen 
Miljoonaa euroa Veroja Verovaikutus jälkeen 
Muuntoerot 3,1  3,1 
Etuuspohjaiset työsuhde-etuudet -0,2 0,0 -0,2 
Rahavirran suojaukset 0,0 0,0 0,0 
Nettosijoitusten suojaukset 1,7 -0,1 1,6 
Yhteensä 4,5 0,0 4,5 
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LASKENNALLISET VEROT    
Miljoonaa euroa   2021 2020 
Vahvistetut tappiot ja verohyvitykset  4,0 1,8 
Varaukset  1,7 1,0 
Etuuspohjaiset työsuhde-etuudet  0,7 0,7 
Poistoerot  1,3 0,1 
Vaihto-omaisuus  3,3 4,1 
Muut tilapäiset erot   0,3 0,0 
Yhteensä  11,3 7,8 
Netotettu laskennallisesta verovelasta  -1,1 -1,9 
Laskennalliset verosaamiset yhteensä   10,2 5,9 

    
Poistoerot ja muut verottamattomat varaukset  2,5 3,4 
Hankittujen nettovarojen käyvän arvon kohdistukset  5,0 5,3 
Muut tilapäiset erot   0,0 0,2 
Yhteensä  7,6 8,9 
Netotettu laskennallisesta verosaamisesta  -1,1 -1,9 
Laskennalliset verovelat yhteensä   6,5 7,0 

    
Laskennallinen verosaaminen (+) / verovelka (-), netto   3,7 -1,1 

 

MUUTOS LASKENNALLISEN VEROSAAMISEN JA -VELAN NETTOMÄÄRÄSSÄ 

  2021 2020 
Laskennalliset verosaamiset (+) ja -velat (-), netto 1.7.  -1,1 -0,1 
Kirjattu tuloslaskelmaan  3,9 -1,3 
Kirjattu muihin laajan tuloksen eriin  0,3 0,0 
Kirjattu omaan pääomaan  0,3 0,0 
Muuntoerot  0,2 0,4 
Laskennalliset verosaamiset (+) ja -velat (-), netto 30.6.  3,7 -1,1 

    

Laskennallinen vero on taseessa esitetty nettona IAS 12 -standardin mukaisesti. Konsernilla oli 
30.6.2021 vahvistettuja tappioita 8,0 miljoonaa euroa (2020: 9,0 miljoonaa euroa), joista ei ole kirjattu 
laskennallista verosaamista, koska konsernille ei todennäköisesti kerry ennen kyseisten tappioiden 
vanhenemista verotettavaa tuloa, jota vastaan tappiot pystyttäisiin hyödyntämään. Näistä tappioista 
0,13 miljoonaa euroa vanhenee seuraavan viiden vuoden kuluessa (2020: 1,17 miljoonaa euroa). 

  
Konsernissa ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa Viron (veroprosentti 14 %) ja Latvian tytäryhtiöiden 
jakamattomista voittovaroista, koska voitonjako on konsernin päätäntävallassa, eikä voitonjako ole 
todennäköistä lähitulevaisuudessa.  
 
Taseeseen sisältyy 3,51 miljoonaa euroa (2020: 1,17 miljoonaa euroa) laskennallisia verosaamisia 
sellaisissa konserniyhtiöissä, joiden tilikauden 2021 tai 2020 tulos on ollut tappiollinen. Näiden 
laskennallisten verosaamisten kirjaaminen perustuu tulosennusteisiin, jotka osoittavat kyseisten 
laskennallisten verosaamisten realisoitumisen olevan todennäköistä.  
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11. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 
2021   

Asiakas- 
suhteet 

Muut aineettomat 
hyödykkeet 

 

Miljoonaa euroa Liikearvo 
Tavara- 
merkit Yhteensä 

Hankintameno 1.7. 63,8 32,7 5,2 10,9 112,7 
Lisäykset 5,2 2,2 0,3 1,0 8,7 
Vähennykset  -1,7  0,0 -1,7 
Uudelleenryhmittelyt 1)    0,2 0,2 
Kurssierot -0,1 -0,7 -0,3 -0,2 -1,3 
Hankintameno 30.6. 68,9 32,5 5,2 12,0 118,6 

      
Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 1.7.  -1,2 -4,7 -8,7 -14,6 
Vähennykset  0,6  0,0 0,6 
Uudelleenryhmittelyt 1)    - - 
Tilikauden poistot   -0,1 -0,7 -0,8 
Arvonalentumiset -3,2   -0,9 -4,1 
Kurssierot 0,6 0,1 0,3 0,1 1,0 
Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 30.6.   -0,5 -4,5 -10,2 -17,8 

      
Kirjanpitoarvo 1.7. 63,8 31.5 0,5 2,2 98,1 
Kirjanpitoarvo 30.6. 66,3 32,0 0,7 1,8 100,8 

      
    Muut  

aineettomat 
hyödykkeet 

 
2020   Asiakas- 

suhteet 
 

Miljoonaa euroa Liikearvo Tavaramerkit Yhteensä 
Hankintameno 1.7. 63,1 32,0 5,1 10,8 110,9 
Lisäykset    0,6 0,6 
Vähennykset 0,0   -0,6 -0,6 
Uudelleenryhmittelyt 1)    0,1 0,1 
Kurssierot 0,8 0,8 0,1 0,0 1,7 
Hankintameno 30.6. 63,8 32,7 5,2 10,9 112,7 

      
Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 1.7.  -1,2 -4,4 -8,6 -14,1 
Vähennykset    0,6 0,6 
Uudelleenryhmittelyt 1)    0,0 0,0 
Tilikauden poistot   -0,2 -0,7 -0,9 
Arvonalentumiset      
Kurssierot   -0,1 0,0 -0,2 
Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 30.6.   -1,2 -4,7 -8,7 -14,6 
Kirjanpitoarvo 1.7. 63,8 30,8 0,7 2,2 96,8 
Kirjanpitoarvo 30.6. 63,8 31,5 0,5 2,2 98,1 

 

1) Sisältää siirtoja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden välillä.  
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2021 
Miljoonaa euroa 

Tuotantojärjestelmät 
ja huolto Tuotteet  Yhteensä 

     Liikearvo 59,0 2,2 61,1 
     Taloudelliselta vaikutusajaltaan 
rajoittamattomat tavaramerkit 29,3 0,6 29,8 

     Diskonttokorko, % 12,0 14,30  
2020    
     Liikearvo 61,5 0,0 63,8 
     Taloudelliselta vaikutusajaltaan 
rajoittamattomat tavaramerkit 31,0 2,3 31,5 

     Diskonttokorko, % 10,4 8,2  
 

LIIKEARVON JA TALOUDELLISELTA VAIKUTUSAJALTAAN RAJOITTAMATTOMIEN 
TAVARAMERKKIEN ARVONALENTUMISTESTAUS 

Konsernia johdetaan kahtena kokonaisuutena segmentteinä. Suurin osa yksiköistä on toiminnassaan 
riippuvaisia toisistaan, eikä osalla yksiköistä ole omaa tuotanto- tai myyntitoimintoa, eivätkä ne täten 
ole kykeneviä toimimaan itsenäisesti. IFRS:n mukaan pienin erotettavissa oleva rahavirtaa tuottava 
yksikkö saa olla kuitenkin enintään niin laaja kuin yhteisön segmenttiraportointiin perustuva 
toiminnallinen segmentti. Tästä johtuen liikearvo ja taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomat 
tavaramerkit testataan liiketoimintasegmenttitasolla. 

Liikearvojen ja tavaramerkkien tasearvojen mahdollinen arvonalentuminen testataan käyttöarvon 
mukaisesti diskontattujen tulevaisuuden rahavirtojen avulla. Rahavirtaennusteet pohjautuvat johdon 
tekemiin ja hallituksen hyväksymiin ennusteisiin, jotka kattavat viiden vuoden ajanjakson. Arvioidut 
myynti- ja tuotantomäärät on johdettu olemassa olevien tuotannontekijöiden käytöstä. Tärkeimmät 
arviot ja oletukset, joihin johto perustaa rahavirtaennusteet, liittyvät tuotantomääriin ja 
kannattavuuteen. Diskonttokorkona käytetään painotettua pääoman kustannusta (WACC) ennen 
veroja, joka on määritelty kullekin rahavirtaa tuottavalle yksikölle erikseen. WACC:n 
laskentakomponentit ovat riskitön tuottoprosentti, markkinariskipreemio, toimialakohtainen 
betakerroin, vieraan pääoman kustannus ja tavoitepääomarakenne. Sekä tilikaudella 2021 että 2020 
toteutetuissa laskelmissa viiden vuoden ennustejakson jälkeiset rahavirrat on ekstrapoloitu käyttämällä 
0 %:n kasvutekijää. Suoritettujen liikearvojen ja tavaramerkkien arvonalentumistestien perusteella 
tilikausilla 2021  ja 2020 ei ole ollut tarvetta liikearvon arvonalennuksiin. 

  

Keskeiset muuttujat 

Myynti – Konsernin ennustettu myynti perustuu nykyisiin ja tuleviin tuotetarjontaan sekä jakelu- ja 
tuotantokapasiteetin hyödyntämiseen. Myyntiennusteen pohjana ovat lisäksi toimialan pitkän aikavälin 
kasvu ja konsernin strategian edelleen toteuttaminen. 

Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia suhteessa liikevaihtoon – Konsernin ennustettu 
liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon perustuu edellisten 
vuosien aikana toteutuneisiin katteisiin sekä johdon arvioihin myynnin ja myyntikatteen kehittymisestä. 
Käyttökatteen kehittymisessä on lisäksi huomioitu yleinen inflaatiokehitys sekä arvioitu Covid-
19 -pandemian vaikutusta lähiajan liiketoimintavolyymeihin. 
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Diskonttokorko – Diskonttokorkona käytetään painotettua pääoman kustannusta (WACC) ennen 
veroja. Painotettu pääoman kustannus kuvaa konsernin oman ja vieraan pääoman 
kokonaiskustannusta ottaen huomioon omaisuuseriin liittyvät erityiset riskit. 

Kasvutekijä – Käytetty kasvutekijä on johdon harkinnan mukaan konservatiivinen verrattuna konsernin 
pidemmän aikavälin toteutuneisiin myynnin kasvuprosentteihin. 

Herkkyysanalyysi 
 
Keskeisimmät liikearvon alentumistestaukseen vaikuttavat tekijät ovat ennustettu käyttökate ja 
diskonttokorko. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan konsernin liiketoimintasegmenteissä minkään 
keskeisen tekijän todennäköinen muutos ei johtaisi tilanteeseen, jossa kirjanpitoarvo ylittäisi 
kerrytettävissä olevan rahamäärän.  
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12. AINEELLISET HYÖDYKKEET     
 

Maa-
alueet 

Rakennukset  
ja 

rakennelmat 

Koneet  
ja 

kalusto 

Muut  
aineelliset  

hyödykkeet 

Ennakko-
maksut 

ja 
keskeneräiset 

hankinnat Yhteensä 

2021 

Miljoonaa euroa 
Hankintameno 1.7. 2,6 34,2 78,8 28,7 1,5 145,8 
Lisäykset - 0,3 9,5 1,2 2,6 13,6 
Vähennykset - -0,3 -0,9 -1,9 - -3,0 
Uudelleenryhmittelyt 1) - 0,1 1,2 0,2 -1,8 -0,2 
Kurssierot -0,1 -0,9 -1,4 -1,7 -0,7 -4,7 
Hankintameno 30.6. 2,5 33,5 87,2 26,6 1,7 151,5 

       
Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 1.7. - -23,7 -64,7 -22,4 - -110,8 
Vähennykset - 0,2 0,6 1,4 - 2,2 
Uudelleenryhmittelyt 1) - - 0,0 0,0 - 0,0 
Tilikauden poistot - -1,0 -3,8 -3,7 - -8,4 
Arvonalentumiset - - -0,2 - - -0,2 
Kurssierot - 0,6 1,0 1,4 - 2,9 
Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 30.6.  - -24,0 -67,1 -23,2  - -114,3 

       
Kirjanpitoarvo 1.7. 2,6 10,5 14,1 6,4 1,5 35,0 
Kirjanpitoarvo 30.6. 2,5 9,5 20,2 3,4 1,7 37,2 

       
    

Muut  
aineelliset  

hyödykkeet 

Ennakkomaksut 
ja 

keskeneräiset 
hankinnat 

 
2020  Rakennukset  

ja 
rakennelmat 

Koneet  
ja 

kalusto 

 

Miljoonaa euroa 
Maa-

alueet Yhteensä 
Hankintameno 1.7. 2,5 35,6 77,3 30,2 1,2 146,8 
Lisäykset - 0,2 2,6 1,6 2,1 6,6 
Vähennykset - -2,6 -2,9 -3,9 - -9,4 
Uudelleenryhmittelyt 1) - 0,5 0,9 0,2 -1,6 -0,1 
Kurssierot 0,1 0,5 0,8 0,8 -0,2 1,9 
Hankintameno 30.6.  2,6 34,2 78,8 28,7 1,5 145,8 

       
Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 1.7. - -23,9 -62,7 -21,8 - -108,5 
Vähennykset - 1,5 2,4 2,3 - 6,2 
Uudelleenryhmittelyt 1) - - 0,0 0,0 - 0,0 
Tilikauden poistot - -1,0 -3,8 -2,3 - -7,1 
Arvonalentumiset - - 0,0 -0,1 - -0,1 
Kurssierot - -0,3 -0,6 -0,5 - -1,3 
Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 30.6.  - -23,7 -64,7 -22,4  - -110,8 

       
Kirjanpitoarvo 1.7. 2,5 11,7 14,6 8,3 1,2 38,4 
Kirjanpitoarvo 30.6. 2,6 10,5 14,1 6,4 1,5 35,0 

       
 1) Sisältää siirtoja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden ja vaihto-omaisuuden välillä.  
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14. MÄÄRÄYSVALLATTOMIEN OMISTAJIEN OSUUDET   
     
Pulivar-konserniin kuuluu yksi yhtiö, jonka määräysvallattomien omistajien osuus on olennainen 
perustuen konsernin konsolidoituun tilikauden tulokseen. Konsernilla on 50 prosentin 
omistusosuus BeefSpeed Traction SA-yhtiöstä, jonka kotipaikka on Ranska. Loput 50 prosenttia 
omistaa Pastis 52 ASA. Yhtiön toimiala on BeefSpeed-konsernin ja Pulivar-konsernin tuotteiden 
valmistus Ranskassa Euroopan markkinoille. Pulivar-konsernilla on yhtiössä määräysvalta, joka 
perustuu operatiivisen johtamismallin lisäksi osakassopimukseen, jonka antaa Pulivar-konsernille 
äänienemmistön yhtiön hallituksessa. Yhtiö käsitellään konsernissa tytäryhtiönä ja se 
konsolidoidaan konsernin lukuihin täysimääräisesti.  

Alla esitetyt lyhennetyt tuloslaskelma- ja tasetiedot perustuvat BeefSpeed Traction SA:n 
raportoituihin lukuihin ennen sisäisten erien eliminointeja. 

 

Määräysvallattomien omistajien 
osuus tilikauden tuloksesta 

Määräysvallattomien omistajien 
osuus omasta pääomasta 

Miljoonaa euroa 2021 2020 2021 2020 

SpeedBeef Traction SA 1,2 -0,5 6,7 6,0 
  

13. OSUUDET OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYKSISSÄ    
     
Konsernilla on 35,0 prosentin omistusosuus osakkuusyhtiössään, listaamattomassa 
Gambina&Poisson SA:ssa, jonka kotipaikka on Sveitsi. Yhtiö myy konsernin tuotteita. 
Kirjanpitoarvoon ei sisälly liikearvoa tai arvonalentumisia.  30.6.2021 (2020) päättyneen 
tilikauden tiedot ovat seuraavat (konsernin osuutta 35 prosenttia vastaava osuus): varat 0,2 
miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa), velat 0,2 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa), 
liikevaihto 4,26 miljoonaa euroa (5,2 miljoonaa euroa) ja tilikauden tulos -1,0 miljoonaa euroa 
(-0,3 miljoonaa euroa).  

Osakkuusyhtiöt yhdistellään konsernin lukuihin käyttämällä pääomaosuusmenetelmää. 

     
Miljoonaa euroa 2021 2020   
Kirjanpitoarvo 1.7. 5,4 5,7   
Lisäykset 0,1 0,0   
Yrityshankinnat     
Osuus tuloksesta -1,0 -0,3   
Vähennykset 0,0 0,0   
Kurssierot     
Kirjanpitoarvo 30.6. 4,5 5,4   
 
 
TIEDOT OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYKSISTÄ 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
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Lyhennetty tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma 

BeefSpeed TractionSA     
Miljoonaa euroa 2021 2020   
Liikevaihto 16,4 15,3   
Ostot ja muut kulut -13,2 -14,7   
Poistot -0,7 -0,9   
Rahoitustuotot ja -kulut -0,2 -0,2   
Tilikauden tulos 2,4 -0,5   
     
Pitkäaikaiset varat 9,0 8,5   
Lyhytaikaiset varat 5,8 6,4   
Pitkäaikaiset velat 0,2 0,2   
Lyhytaikaiset velat 1,2 2,7   
Oma pääoma 13,4 12,0   
     
Liiketoiminnan rahavirta 4,0 1,5   
Investointien rahavirta -0,8 0,1   
Rahoituksen rahavirta -1,3 -2,6   

 

15. MUUT OSAKKEET  
Miljoonaa euroa 2021 2020 
Kirjanpitoarvo 1.7. 0,3 0,4 
Vähennykset  -0,1 
Kurssierot 0,0 0,0 
Kirjanpitoarvo 30.6. 0,3 0,3 

   
Muut osakkeet koostuvat listaamattomista osakkeista, joista merkittävin on Verkkotekniikka 
Taalerintehdas Oy. 

 

16. SAAMISET   
Miljoonaa euroa 2021 2020 
Pitkäaikaiset saamiset   
Korolliset   
     Lainasaamiset 9,3 10,2 
     Muut korolliset saamiset 0,0 0,0 
Korottomat   
     Myyntisaamiset 0,0 0,0 
     Johdannaiset - 0,0 
     Muut saamiset 0,2 0,2 

   
Lyhytaikaiset saamiset   
Korottomat   
     Myyntisaamiset 56,6 56,1 
     Johdannaiset 0,3 0,4 
     Arvonlisäverosaamiset 1,8 1,5 
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     Muut siirtosaamiset 4,5 3,7 
     Muut saamiset 4,3 3,2 
Yhteensä 77,0 75,3 

   
Rahoitusvarojen käyvät arvot on esitetty liitetiedossa 23. 

Pitkäaikaisten lainasaamisten keskikorko oli 4,87 % (2020: 4,78 %).  

 

KIRJATUT ARVONALENTUMISVARAUKSET MYYNTISAAMISISTA 
Miljoonaa euroa 2021 2020 
Arvonalentumiset myyntisaamisista 1.7. 2,7 3,6 
Lisäykset 2,9 1,4 
Vähennykset -0,4 -1,8 
Saadut suoritukset -0,9 -0,6 
Kurssierot -0,1 0,1 
Arvonalentumiset myyntisaamisista 30.6. 4,1 2,7 

   

Useimmissa tapauksissa arvonalentuminen tehdään yksilöidysti, kun on olemassa perusteltu 
näyttö (kuten myyntisaamisten merkittävä viivästyminen sekä epäonnistuneet perintätoimenpiteet 
tai asiakkaan tunnetuista talousvaikeuksista johtuva korkeampi todennäköisyys 
maksukyvyttömyydelle), ettei kaikkia saamisia saada alkuperäisin ehdoin.  

 

17. VAIHTO-OMAISUUS   
Miljoonaa euroa 2021 2020 
Aineet ja tarvikkeet 21,8 19,1 
Keskeneräiset tuotteet 11,0 12,0 
Valmiit tuotteet 72,2 100,7 
Nettorealisointivaraus -9,2 -11,2 
Yhteensä 95,8 120,4 

 

18. RAHAVARAT   
Miljoonaa euroa 2021 2020 
Käteinen raha ja pankkitilit 27,0 15,9 
Yhteensä 27,0 15,9 

 

19. OSAKEPÄÄOMA JA OMAN PÄÄOMAN RAHASTOT  
Miljoonaa euroa 2021 2020 

Osakepääoma 1.7. 4,6 4,6 
Osakepääoma 30.6. 4,6 4,6 

   
Ylikurssirahasto 1.7. 21,7 21,7 
Ylikurssirahasto 30.6. 21,7 21,7 
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Suojausrahasto 1.7. 0,0 0,0 
Rahavirran suojaukset, kirjattu suojausrahastoon 0,0 0,0 
Suojausrahasto 30.6. 0,0  0,0 

   
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.7. 6,4 6,4 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 30.6. 6,4 6,4 

 

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA   
Kpl 2021 2020 

   
Osakkeiden lukumäärä 1.7. 9 999 792 9 999 792 
Osakkeiden lukumäärä 30.6. 9 999 792 9 999 792 

   
Omat osakkeet 1.7. 208 208 
Omat osakkeet 30.6. 208 208 

 

Yhtiön maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 30.6.2021 oli 4,6 miljoonaa euroa ja 
osakemäärä 9 999 792 kappaletta. 

Lisätietoa osakkeista ja osakepääomasta on esitetty osiossa Osakkeet ja osakkeenomistajat. 

 

OMAN PÄÄOMAN RAHASTOT 
Ylikurssirahasto sisältää vanhan osakeyhtiölain aikana tehtyjen osakemerkintöjen yhteydessä 
syntyneen preemion. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto sisältää osakkeiden merkintähinnan 
siltä osin, kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan, sekä muut oman 
pääoman luonteiset sijoitukset.  
  
Muuntoerot sisältävät ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet kurssierot ja 
kurssierot sellaisista monetaarisista eristä, jotka ovat osa nettosijoitusta ulkomaiseen yksikköön. 
Suojausrahasto sisältää rahavirran suojaukseen käytettävien johdannaisinstrumenttien käypien 
arvojen muutokset. 

 
  OMAN PÄÄOMAN EHTOINEN LAINA (HYBRIDILAINA) 
Konserni laski liikkeelle 32,5 miljoonan euron hybridilainan marraskuussa 2019. Hybridilaina on 
oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina, jolla ei ole eräpäivää ja joka on muita 
velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Hybridilainan kuponkikorko on kiinteä 5,25 prosenttia 
vuodessa 13.11.2024 saakka. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus lunastaa laina takaisin neljän vuoden 
jälkeen. Hybridilainan korot maksetaan, jos konserni jakaa osinkoa. Jos osinkoa ei jaeta, päättää 
konserni mahdollisesta koron maksusta erikseen. Maksamattomat korot kumuloituvat siirtoveloissa. 
Hybridilainan haltijoilla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia ja se ei laimenna nykyisten 
osakkeenomistajien omistuksia. IAS 33:n mukaisesti paikallisessa kirjanpidossa kertynyt korko on 
otettu huomioon kuluna osakekohtaisen tuloksen laskennassa, kuten tunnuslukujen 
laskentakaavoissa on todettu.  
 
Hybridilainan kertynyt, ei-realisoitunut korko 30.6.2021 on 1,1 (0,7) miljoonaa euroa. Marraskuussa 
2020 maksettu hybridilainan korko, johtuen hallituksen päätöksestä maksaa korko, oli yhteensä 1,1 
miljoonaa euroa.  
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OSINGOT 

   
Tiilikaudelta 2020 ei jaettu osinkoa. Tulevassa yhtiökokouksessa 25.9.2021 hallitus esittää 
yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 jaetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta eli yhteensä 5 000 
000 euroa. 

   
HALLITUKSEN VALTUUTUKSET   
Tietoja hallituksen valtuutuksista ja omista osakkeista on esitetty osiossa Osakkeet ja 
osakkeenomistajat. 

 

20. TYÖSUHDE-ETUUKSISTA JOHTUVAT VELVOITTEET 
Konsernilla on pääosin maksupohjaisia eläkejärjestelyitä. Konsernissa on etuuspohjaisia 
eläkejärjestelyitä Ranskassa sekä eräissä muissa maissa. Muiden maiden järjestelyt eivät ole 
kokonaisuuden kannalta olennaisia. Eläke-etuuden suuruus eläkkeelle jäämishetkellä määritetään 
palkan ja työssäolovuosien perusteella. Kaikki vastuut ovat rahastoimattomia. Konsernilla ei ole 
vastuita muista työsuhteen päättymisen jälkeisistä etuuksista. Konsernin kotimaisten yhtiöiden 
henkilöstön eläketurva on järjestetty TYEL-vakuutuksella eläkevakuutusyhtiössä.  
 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.)  

Seuraava taulukko sisältää eläkevelvoitteesta tulevina vuosina suoritettavien maksujen odotetun 
ikäjakauman. 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.)  

Merkittävimmät vakuutusmatemaattiset olettamukset ovat diskonttokorko ja palkkatason nousu. 
Olettamuksissa tapahtuvilla muutoksilla ei ole kokonaisuuden kannalta olennaista vaikutusta 
velvoitteiden nykyarvoon. 

Konserni ennakoi, että maksuja etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin tullaan suorittamaan  0,13 
miljoonaa euroa tilikaudella 2022. 

 

21. VARAUKSET   
Miljoonaa euroa 2021 2020 

   
Varaukset   
Varaukset 1.7. 0,9  0,2  
Lisäykset 3,8  0,6  
Käytetyt varaukset -0,6   
Varaukset 30.6. 4,0  0,9  

   
Pitkäaikaiset  2,8  0,1  
Lyhytaikaiset 1,2  0,8  

 
Merkittävin yksittäinen erä on Ranskan yhtiön energiaverotarkastuksen vaateisiin liittyvä varaus.  
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22. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA JA JOHDANNAISSOPIMUKSET 

Konsernin rahoitusriskien hallinnan ensisijainen tavoite on vähentää rahoitusmarkkinoiden 
hintavaihteluiden ja muiden epävarmuustekijöiden vaikutusta konsernin tulokseen, kassavirtaan ja 
taseeseen sekä ylläpitää riittävää maksuvalmiutta. Konsernin hallitus on hyväksynyt konsernin 
riskienhallinnan periaatteet ja konsernin toimitusjohtaja vastaa yhdessä konsernin talous- ja 
rahoitusjohtajan kanssa rahoitusriskien hallinnan kehittämisestä ja toteuttamisesta.  

Konsernin riskienhallintaorganisaatio seuraa rahoitusriskejä säännöllisesti ja tekee tarvittavat 
päätökset rahoitusriskien hallinnoimiseksi. Konsernin riskienhallintaorganisaatio jatkoi 
valuuttakurssi-, korko-, likviditeetti- ja vastapuolen maksukyvyttömyysriskien säännöllistä seurantaa 
ja hallinnoimista.  
 
Rahoitusriskit jaetaan markkina-, luotto-, maksukyvyttömyys- ja likviditeettiriskeihin. Tässä 
liitetiedossa käsitellään myös konsernin pääomarakenteen hallintaa.  

 
 
MARKKINARISKIT 

Konsernin markkinariskit aiheutuvat pääsääntöisesti valuuttakursseissa ja markkinakorkotasossa 
tapahtuvista muutoksista. Näillä muutoksilla voi olla huomattava vaikutus konsernin tuottoihin, 
kassavirtoihin ja taseeseen. Konserni altistuu myös tiettyjen hyödykemarkkinoilla hinnoiteltujen 
raaka-aineiden, lähinnä metallien ja muovien, markkinahintojen vaihtelulle.  

 

1. Valuuttariski 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.)  

 
Transaktioriski 

Transaktioriski syntyy, kun liiketoimintayksiköllä on muissa kuin sen toimintavaluutassa tapahtuvia 
joko kaupallisia tai rahoitukseen liittyviä transaktioita ja kun niistä aiheutuvat tulevat ja lähtevät 
kassavirrat eivät tapahdu samanaikaisesti tai saman määräisinä. 

(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.)  

Tilikaudella 2021 operatiivisesti suojaavista valuuttajohdannaisista aiheutui 0,5 miljoonan euron 
tulosvaikutus (2020: 0,4 miljoonaa euroa). Valuuttajohdannaisten käyvät arvot ja nimellisarvot on 
esitetty osiossa 4. Johdannaissopimukset. 

Alla on esitetty tilikausien 2021 ja 2020 lopussa rahoitusinstrumenteista aiheutuva valuuttapositio 
keskeisten valuuttojen osalta: 

 Transaktioriskipositio 
 (Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 

 Translaatioriski 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.)  

 
Konsernin translaatiopositio 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.)  

 

Herkkyysanalyysi      
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.)  
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  Konsernin transaktioriskin herkkyysanalyysi 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.)  

 
  2. Korkoriski 
 (Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.)  
 

3. Muut markkinariskit      
Konserni ostaa tiettyjä raaka-aineita, joiden hinta määräytyy globaaleilla rahoitusmarkkinoilla. 
Näihin kuuluvat hyödykemetallit kuten teräs, kromi ja tina sekä tietyt muovit. Näiden ostojen 
hintariskin hallintaa koskevasta päätöksenteosta ja toimenpiteistä vastaa kukin tuotantoyksikkö 
paikallisesti. Konserni ei tällä hetkellä suojaa hyödykkeiden hintariskiä. 

Konsernilla on vähäinen määrä sijoituksia myytävissä oleviin rahoitusvaroihin ja ne muodostuvat 
sijoituksista kiinteistöosakkeisiin ja muihin noteeraamattomiin osakkeisiin, joille ei ole saatavilla 
luotettavaa markkina-arvoa. 

 

4. Johdannaiset      

Konserni käyttää johdannaissopimuksia, kuten termiinisopimuksia, optioita, koronvaihtosopimuksia 
ja strukturoituja instrumentteja, hallinoidakseen korko- ja valuuttariskiä konsernin 
riskienhallintapolitiikan edellyttämällä tavalla. 

Valuuttajohdannaisia, käsittäen termiinisopimukset, optiot ja strukturoidut instrumentit, käytetään 
vähentämään tuleviin kassavirtoihin liittyvää valuuttakurssimuutosten aiheuttamaa epävarmuutta. 
Sellaisten johdannaissopimusten käyvät arvot, jotka eivät täytä IFRS 9:n mukaisia 
suojausinstrumentin kriteereitä, kirjataan sopimuksen luonteesta riippuen joko liiketoiminnan muihin 
kuluihin, jos suojauskohteena on operatiivinen liiketapahtuma, tai rahoitustuottohin ja -kuluihin, jos 
suojauskohteena on monetaarinen liiketapahtuma. Koska suojauslaskentaa ei sovelleta, 
johdannaissopimusten käypien arvojen muutoksista aiheutuva tulosvaikutus kohdistuu joko osittain 
tai kokonaan eri tilikaudelle  kuin suojatuista kassavirroista aiheutuvat voitot ja tappiot. 

Korkojohdannaisia, käsittäen koronvaihtosopimukset, käytetään vähentämään tuloslaskelmaan 
kirjattavien korkokulujen vaihtelua ja muokkaamaan velkasalkun duraatiota. 

 

Rahavirran suojaukset      
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 

 
LIKVIDITEETTIRISKI  

  (Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.)  

Konsernin korollinen rahoitus on järjestetty pääsääntöisesti keskitetysti konsernin 
rahoitusorganisaation toimesta. Konserni pyrkii vähentämään likviditeetti- ja jälleenrahoitusriskiä 
tasapainottamalla lainojen maturiteettijakaumaa sekä ylläpitämällä riittävän määrän luottolimiittejä. 
Konsernilla on käytössä 104 miljoonan euron kotimainen yritystodistusohjelma, jota käytetään 
yhdessä konsernin luottolimiittien kanssa tasapainottamaan konsernin kassavirran 
kausiluonteisuutta. Liikkeeseen laskettavien yritystodistusten määrästä ja juoksuajasta päättää 
konsernin rahoitusorganisaatio perustuen ennustettuihin kassavirtoihin, yritystodistusmarkkinan 
tilanteeseen ja vallitsevaan korkotasoon. Yritystodistusten uusiminen niiden erääntyessä 
muodostaa likviditeettiriskin, jota hallitaan ylläpitämällä eräpäivinä riittävä määrä muita 
likviditeettireservejä. Tilikaudella 2021 konserni käytti yritystodistusohjelmaa osana konsernin 
rahoitusta ja sai tältä markkinalta kilpailukykyisesti hinnoiteltua velkarahoitusta. 
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Konserni on sopinut rahoittajapankkiensa kanssa luopuvansa lainojensa kovenanttiehdoista 
tilikauden 2021 toisen kvartaalin jälkeen konvertoimalla kovenantin alaiset lainat 
vaihtovelkakirjalainaksi. Kovenantit olivat konversiohetkellä rikkoontuneet, mutta konversion myötä 
konserni täyttää tällä hetkellä kaikki rahoittajiensa vaatimukset ja uskoo täyttävänsä kaikki 
rahoitussopimusten vaatimukset myös tulevaisuudessa.  
 
Alla on esitetty konsernin käyttämättömät luottolimiitit. Lisäksi kotimaisen yritystodistusohjelman 
käyttämätön osa 30.6.2021 oli 104,0 miljoonaa euroa (2020: 71,5 miljoonaa euroa).  

 

Käyttämättömät sitovat luottolimiittisopimukset   
Miljoonaa euroa 2021 2020 
Tililuottolimiitit, erääntyvät vuoden sisällä 24,2 24,8 
Valmiusluottojärjestelyt, erääntyvät vuoden sisällä 64,8 39,0 
Valmiusluottojärjestelyt, erääntyvät yli vuoden päästä 13,0 38,8 
YHTEENSÄ 102,0 102,7 
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Konsernin rahoitusvelkojen erääntymisajat 
Alla on esitetty konsernin rahoitusvelkojen osalta sopimukseen perustuvat rahavirrat  sisältäen mahdolliset korkomaksut. 

 
2021 
Miljoonaa euroa 

Kirjanpito-arvo 
30.6. 

Rahoitus-
velkoja 4) 

Sopimukseen 
perustuvat rahavirrat 2022 2023 2024 

2025 
eteenpäin Yhteensä 

Korolliset velat         
Lainat rahoituslaitoksilta 58,1 58,1 59,9 21,3 4,7 13,3 22,1 91,4 
Vaihtovelkakirjalaina 30,0 30,0 31,5  30,0     
Vuokrasopimusvelat 16,3 16,3       

Korottomat velat         
Ostovelat ja muut korottomat velat 48,6 17,2 17,2 17,2    17,2 

Johdannaisvelat ja -saamiset         
Koronvaihtosopimukset –  
ei suojauslaskennassa 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 
Valuuttajohdannaiset –  
ei suojauslaskennassa 0,2 0,2       

YHTEENSÄ 153,3 122,0 108,7 38,6 34,7 13,3  22,1 108,7 

         
2020 
Miljoonaa euroa 

Kirjanpito-arvo 
30.6. 

Rahoitus-
velkoja 4) 

Sopimukseen 
perustuvat rahavirrat 2021 2022 2023 

2024 
eteenpäin Yhteensä 

Korolliset velat         
Lainat rahoituslaitoksilta 73,1 73,1 76,9 14,4 8,1 34,6 19,8 76,9 
Yritystodistusohjelma 32,5 32,5 32,5 32,5    32,5 
Vuokrasopimusvelat 17,5 17,5 17,3 5,7 3,9 2,6 5,1 17,3 

Korottomat velat         
Ostovelat ja muut korottomat velat 42,9 14,2 14,2 14,2    14,2 

Johdannaisvelat ja -saamiset         
Koronvaihtosopimukset 
- ei suojauslaskennassa 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 
Valuuttajohdannaiset  
- ei suojauslaskennassa 0,5 0,5 0,6 0,6    0,6 

YHTEENSÄ 92,9 64,2 141,5 67,5 12,1 37,2  24,9 141,5 
4) Määrä kirjanpitoarvoista, jotka luokitellaan IFRS 9:n mukaisiksi rahoitusveloiksi.      
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LUOTTO- JA MAKSUKYVYTTÖMYYSRISKI    
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.)  

Luottoriskin enimmäismäärä rajoittuu konsernitaseessa esitettyyn rahoitusvarojen 
kirjanpitoarvoon. Rahoitusvarojen kirjanpitoarvo on esitetty liitetiedossa 23. 

Konserni seuraa aktiivisesti asiakkaista ja muista vastapuolista aiheutuvaa luotto- ja 
maksukyvyttömyysriskiä. Konsernin luotto- ja maksukyvyttömyysriskissä ei tapahtunut olennaisia 
muutoksia kuluneella tilikaudella. Konsernin erääntyneiden myyntisaamisten osuus pieneni 
hieman tilikaudesta 2020. Myyntisaamisista kirjatun luottotappiovarauksen määrä kasvoi  1,4  
miljoonaa euroa tilikaudesta 2020. 

 
Liiketoiminnasta aiheutuva luottoriski    
Konsernin myyntisaamiset koostuvat saatavista suurelta määrältä asiakkaita maailmanlaajuisesti, 
eivätkä ne sisällä olennaisia asiakaskohtaisia tai maantieteellisiä riskikeskittymiä. 

(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.)  

Konserni kirjaa myyntisaamisten arvonalentumisen soveltaen IFRS 9:n mukaista 
yksinkertaistettua menetelmää odotettavissa olevien luottotappioiden käsittelystä, jonka mukaan 
kaikista myyntisaamisista kirjataan koko voimassaoloajalta odotettavissa olevat luottotappiot. 
Konserni on arvioinut aikaisempien toteutumien, myyntisaamisten ikäjakauman sekä saamisten 
luonteen ja tulevaisuuden näkymien perusteella odotettavissa olevien luottotappioiden varauksen. 
Asiakassaamisia seurataan liiketoiminnoittain ja maittain. Odotettavissa olevan luottotappion 
määrä perustuu johdon parhaaseen arvioon tulevista luottotappioista. 

Myyntisaamisiin kohdistuvasta luottotappiovarauksesta on esitetty lisätietoja liitetiedossa 16. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty ikäanalyysi erääntyneistä myyntisaamisista, joiden arvo ei ole 
alentunut. 

 
IKÄANALYYSI ERÄÄNTYNEISTÄ MYYNTISAAMISISTA, JOIDEN ARVO EI OLE ALENTUNUT 
Miljoonaa euroa 2021 2020  
Erääntymättömät, joiden arvo ei ole alentunut 45,9 43,4  
Erääntyneet, joiden arvo ei ole alentunut    
   Alle 1 kuukautta 6,6 6,2  
   1-3 kuukautta 2,5 3,6  
   3-6 kuukautta 1,2 2,3  
   Yli 6 kuukautta 0,5 0,7  
Yhteensä 56,6 56,1  

 

Odotettavissa olevan luottotappion perusteella tehdyt luottotappiovaraukset, % 
                                                                                                                                    2021 
Erääntymättömät, joiden arvo ei ole alentunut 0,4  
Erääntyneet, joiden arvo ei ole alentunut   
   Alle 1 kuukautta 1,1  
   1–3 kuukautta 7,0  
   3–6 kuukautta 12,0  
   Yli 6 kuukautta 20–100  
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Rahoitusinstrumenteista aiheutuva luottoriski    
Rahoitusinstrumentit sisältävät riskielementin, joka syntyy vastapuolten luottokelpoisuuden 
muutoksesta johtuvasta vaikutuksesta instrumentin käypään arvoon tai luottotappiosta, joka syntyy, 
kun vastapuoli ei suoriudu sopimusperusteisista velvoitteistaan. Tätä riskiä mitataan ja seurataan 
keskitetysti konsernin riskienhallintaorganisaation toimesta.  

(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.)  

Konsernin likviditeetin hallintaan liittyvät sijoitukset on tehty likvideihin instrumentteihin, joiden 
luottoriski on pieni. Konsernilla ei esimerkiksi ole yritystodistussijoituksia. 

 

PÄÄOMARAKENTEEN HALLINTA     

Konsernin tavoitteena pääomarakenteen hallinnassa on varmistaa tehokas pääomarakenne, joka 
tukee konsernin liiketoimintaa ja maksimoi osakkeenomistajien sijoituksen arvoa. 

Konserni hallinnoi pääomarakennetta ja muokkaa sitä ottaen huomioon taloudelliset olosuhteet ja 
strategian toteuttamisen asettamat vaatimukset. Ylläpitääkseen tai kehittääkseen 
pääomarakennettaan konserni voi muuttaa osingonjakokäytäntöä, palauttaa pääomaa 
osakkeenomistajille ostamalla takaisin osakkeitaan, laskea liikkeelle uusia osakkeita sekä/tai 
lisätä/lyhentää lainojaan. 
  
Pääomarakenteen hallintaa varten konsernin tavoitteena on pitää: 
1. Velkaantumisaste (netto) alle 140 %:ssa ja 
2. Korollisen nettovelan suhde EBITDA:an (rullaava 12 kuukautta) alle 3,2. 
  
Hallitus arvioi konsernin pääomarakennetta säännöllisesti.  
Konsernin pääoman hallintaa koskevat tavoitteet ja niiden saavuttaminen on esitetty alla olevassa 
taulukossa. 
Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty kohdassa tunnusluvut. 
  Tavoitetaso 2021 2020 
Velkaantumisaste (netto) % alle 140 % 31,6 47,8 
Korollisen nettovelan suhde EBITDA:an alle 3,2 1,7 3,1 

    
Vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät on esitetty kohdassa tunnusluvut.  
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23. RAHOITUSVARAT JA -VELAT LUOKITTAIN SEKÄ KÄYVÄT ARVOT 
 

 2021 2020  

Miljoonaa euroa 
Kirjan-
pitoarvo 

Rahoitus-
varoja ja  
-velkoja 1) 

Rahoitus-
varojen ja -
velkojen käypä 
arvo 1) 

Kirjan-
pitoarvo 

Rahoitus-
varoja ja -
velkoja 1) 

Rahoitus-
varojen ja  
-velkojen 
käypä arvo 1) Liitetieto 

RAHOITUSVARAT        
        
Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvarat 2)     
Pitkäaikaiset rahoitusvarat        
    Lainasaamiset 9,3 9,3 9,3 10,2 10,2 10,2 16 
    Muut korolliset saamiset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 
    Myyntisaamiset ja muut korottomat 
saamiset 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 16 
Lyhytaikaiset rahoitusvarat        
    Rahavarat 27,0 27,0 27,0 15,9 15,9 15,9 18 
    Lainasaamiset       16 
    Myyntisaamiset ja muut korottomat 
saamiset 67,2 56,6 56,6 64,5 56,1 56,1 16 

        
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta      
Muut osakkeet 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 15 

        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat      
Korko- ja valuuttajohdannaiset - ei 
suojauslaskennassa 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 16, 22 

        
RAHOITUSVELAT        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat      
Korko- ja valuuttajohdannaiset - ei 
suojauslaskennassa 0,6 0,6 0,6 1,1 1,1 1,1 22, 25 
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KÄYVÄN ARVON HIERARKIA KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUISTA RAHOITUSVAROISTA JA -VELOISTA   

 2021                                      2020    
Miljoonaa euroa Yhteensä Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä Taso 1 Taso 2 Taso 3 

KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT         
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta      
   Muut osakkeet 0,3   0,3 0,3   0,3 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat        
   Korko- ja valuuttajohdannaiset - ei 
suojauslaskennassa 0,3  0,3  0,4  0,4  
Yhteensä 0,6   0,3 0,3 0,7   0,4 0,3 

         
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT         

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat - kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät   
    Korko- ja valuuttajohdannaiset - ei 
suojauslaskennassa 0,6  0,6  1,1  1,1  

Yhteensä 0,6   0,6   1,1   1,1   

Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvelat 2)     
Pitkäaikaiset rahoitusvelat        
    Lainat rahoituslaitoksilta 68,5 68,5 68,5 59,8 59,8 59,7 24 
    Yrityskauppavelat 10,0 10,0 9,5 0,0 0,0 0,0 25 
Lyhytaikaiset rahoitusvelat        
    Lainat rahoituslaitoksilta 19,6 19,6 19,6 13,3 13,3 13,3 24 
    Yritystodistusohjelma 0,0 0,0 0,0 32,5 32,5 32,5 24 
    Ostovelat ja muut korottomat velat 55,9 17,2 17,2 42,9 14,2 14,2 25 

        
1) Määrä kirjanpitoarvoista, jotka luokitellaan IFRS 9:n mukaisiksi rahoitusvaroiksi ja -veloiksi.  
2) Käyvän arvon hierarkian taso 2.     

53(88)



 

Pulivar Oyj 
Y-tunnus 1234567-8 
 

 

KÄYVÄT ARVOT 

Käyvän arvon hierarkian tasot 

(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.)  

Muut osakkeet 

Muut osakkeet koostuvat listaamattomista osakkeista ja osuuksista, jotka on kirjattu käypään arvoon. 
Ne listaamattomat osakkeet, joiden käypää arvoa ei voida luotettavasti määrittää, on kirjattu 
hankintamenoon vähennettyinä mahdollisilla arvonalentumisilla. 

Johdannaiset 

Kaikki johdannaiset kirjataan käypään arvoon kaupantekopäivänä ja myöhemmin ne arvostetaan 
käypään arvoon jokaisena tilinpäätöspäivänä. Käyvän arvon määrittely perustuu noteerattuihin 
markkinahintoihin ja -kursseihin, kassavirtojen diskonttaukseen ja optioiden arvonmääritysmalleihin. 

Lyhytaikaiset rahoitusvarat ja -velat 

Lyhyestä maturiteetista johtuen lyhytaikaisten rahoitusvarojen ja -velkojen käyvän arvon katsotaan 
vastaavan niiden kirjanpitoarvoa. 

Pitkäaikaiset rahoitusvarat 

Pitkäaikaisten rahoitusvarojen käyvät arvot perustuvat diskontattuihin tuleviin rahavirtoihin. 
Diskonttauskorkona on käytetty tilinpäätöspäivän markkinakorkoa. 

Pitkäaikaiset korolliset velat 

30.6.2021 pitkäaikaisista vaihtuvakorkoisista lainoista 2,0 % (2020: 2,4 %) oli sidottu yhden 
kuukauden euriboriin, liboriin tai vastaavaan ja loput maksimissaan kuuden kuukauden euriboriin, 
liboriin tai vastaavaan. Näin ollen pitkäaikaisten vaihtuvakorkoisten lainojen käyvän arvon katsotaan 
vastaavan niiden kirjanpitoarvoa. Osa pitkäaikaisista vaihtuvakorkoisista lainoista on suojattu erillisillä 
korkojohdannaissopimuksilla, joista on kerrottu liitetiedossa 22. Kiinteäkorkoisten lainojen käyvät 
arvot perustuvat diskontattuihin tuleviin rahavirtoihin. Diskonttauskorkona on käytetty 
tilinpäätöspäivän markkinakorkoa. 
 
Pitkäaikaiset korottomat velat 
Yrityshankintojen ja muiden hankintojen tulevaisuuden tapahtumiin perustuvat lisävastikkeet kirjataan 
käypään arvoon kaupantekopäivänä. Käyvän arvon määrittely perustuu diskontattuihin tuleviin 
rahavirtoihin. 
 
24. KOROLLISET VELAT     
Miljoonaa euroa Keskikorko 2021, % 1) 2021 2020 
Pitkäaikaiset korolliset velat    
Lainat rahoituslaitoksilta 2,50 68,5 59,8 
Vuokrasopimusvelat 2,41 10,4 11,8 

    
Lyhytaikaiset korolliset velat    
Lainat rahoituslaitoksilta 2,73 6,2 6,8 
Pikäaikaisten lainojen lyhytaikaiset osuudet 4,47 13,4 6,5 
Yritystodistusohjelma  0,0 32,5 
Vuokrasopimusvelat 4,00 5,8 5,7 
Yhteensä   104,4 123,1 
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1) Keskikorot on laskettu ilman koronvaihtosopimusten vaikutusta. Lisätietoa liitetiedossa 22. 
 

Rahoitusvelkojen käyvät arvot on esitetty liitetiedossa 23. 
 

KOROLLISET VELAT VALUUTOITTAIN  2021   2020 

 Pitkä- Lyhyt- Pitkä- Lyhyt- 
Miljoonaa euroa aikaiset aikaiset aikaiset aikaiset 
Lainat rahoituslaitoksilta     
EUR 68,5 18,5 59,8 9,0 
USD    2,8 
ZAR  1,0  1,6 

     
Yritystodistusohjelma     
EUR    32,5 
Yhteensä 68,8 19,6 59,8 45,8 

 

25. KOROTTOMAT VELAT    
Miljoonaa euroa 2021 2020 
Pitkäaikaiset korottomat velat   
Johdannaiset 0,1 0,1 
Yrityskauppavelat 10,0  
Muut pitkäaikaiset velat 0,0 0,0 
Lyhytaikaiset korottomat velat   
Ostovelat 19,6 14,2 
Palkka- ja henkilöstösivukulujaksotukset 15,8 13,6 
Muut siirtovelat 9,0 9,0 
Johdannaiset 0,6 1,0 
Saadut ennakot 5,1 0,5 
Arvonlisäverovelka 3,1 2,3 
Muut lyhytaikaiset velat 2,7 3,4 
Yhteensä 66,0 44,1 

   
Velkojen käyvät arvot on esitetty liitetiedossa 23. 

 

26. VASTUUSITOUMUKSET JA EHDOLLISET VELAT 
Konsernin vuokravastuut on esitetty liitetiedossa 27. 

 
RIITA-ASIAT JA OIKEUSPROSESSIT 
Yhtiön johdolla ei ole tiedossa avoimia riita-asioita tai oikeusprosesseja, joilla olisi merkittävä 
vaikutus yhtiön taloudelliseen asemaan. 
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27. VUOKRASOPIMUKSET 
 
KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERÄT    
2021 Maa-alueet 

ja rakennukset 
Muut 

hyödykeet 
 

Miljoonaa euroa Yhteensä 
Hankintameno 1.7. 23,5 1,9 25,4 
Lisäykset 2,0 5,6 7,6 
Vähennykset -1,4 -0,1 -1,5 
Kurssierot -1,1 -0,1 -1,2 
Hankintameno 30.6. 23,0 7,4 30,3 

    
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.7. -7,3 -0,8 -8,1 
Vähennykset 0,4 0,0 0,4 
Arvonalentumiset -2,3  -2,3 
Tilikauden poistot -6,0 -1,4 -7,4 
Kurssierot 0,6 0,0 0,6 
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 30.6. -14,7 -2,1 -16,8 

    
Kirjanpitoarvo 1.7. 16,2 1,1 17,3 
Kirjanpitoarvo 30.6. 8,3 5,3 13,6 

    
Konsernin olennaisimmat käyttöoikeusomaisuuserät koostuvat pääasiallisesti rakennuksista kuten 
tuotanto- ja toimistotiloista sekä varastoista. Käyttöoikeusomaisuuserän Muut hyödykkeet -osio 
koostuu lähinnä autoista sekä kevyistä koneista ja laitteista.  

2020 Maa-alueet 
ja rakennukset 

Muut 
hyödykeet 

 
Miljoonaa euroa Yhteensä 
Hankintameno 1.7. - - - 
Lisäykset 23,6 1,9 25,5 
Vähennykset -0,2 0,0 -0,2 
Kurssierot 0,1 0,0 0,1 
Hankintameno 30.6. 23,5 1,9 25,4 

    
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.7. - - - 
Vähennykset 0,0 - 0,0 
Tilikauden poistot -7,3 -0,7 -8,0 
Kurssierot -0,1 0,0 -0,1 
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 30.6. -7,3 -0,8 -8,1 

    
Kirjanpitoarvo 1.7. - - - 
Kirjanpitoarvo 30.6. 16,2 1,1 17,3 
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VUOKRIIN LIITTYVÄT TASEEN ULKOPUOLISET VASTUUT   
KONSERNI VUOKRALLE OTTAJANA   
Miljoonaa euroa 2021 2020 
Ei-purettavissa olevat vuokravastuut 0,5 0,7 

Ei-purettavissa olevat vuokrasopimukset sisältävät lyhytaikaisia ja muita vuokrasopimuksia, joita ei 
tunnisteta taseella vuokravelkana. Muut vuokrat sisältävät IT-laitteiden, kuten matkapuhelinten 
vuokria, jotka eivät ole olennaisia. 

 

VUOKRIIN LIITTYVÄT TASEEN ULKOPUOLISET VARAT   
KONSERNI VUOKRALLE ANTAJANA   
Miljoonaa euroa 2021 2020 

Ei-purettavissa olevien vuokrasopimusten perusteella saatavat 
vähimmäisvuokrat   0,3 

Osa tällä hetkellä käyttämättömistä varasto- ja toimistotiloista on annettu vuokralle. Sopimukset 
ovat ehdoiltaan ja pituuksiltaan vaihtelevia. Joihinkin vuokrasopimuksiin sisältyy uudistamisoptio. 

 

28. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT        

Konsernin lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet, edellä 
mainittujen perheenjäsenet, yhteisöt, jotka ovat edellä määriteltyjen henkilöiden määräysvallassa, 
Pulivar Oyj:n tytäryhtiöt sekä osakkuusyhtiöt. Emoyhtiön suoraan tai välillisesti omistamat tytäryhtiöt 
sekä osakkuusyhtiöt on lueteltu liitetiedossa 32. Lähipiiritapahtumat konserniyhtiöiden välillä on 
eliminoitu.  

 

LIIKETOIMET JA AVOIMET SALDOT LÄHIPIIRIN KANSSA 
    

Miljoonaa euroa 

Myynnit 
ja muut 
tuotot Ostot 

Maksetut 
vuokrat 

Muut 
kulut Saamiset Velat 

2021       
Kieroura Oy 31.12.2020 asti *) 0,2 -8,5  0,0    
Osakkuusyhtiö Gambina&Poisson SA 3,2 -0,1   0,1  
Johto 0,0  -0,5 0,0 0,8 0,0 
2020       
Kieroura Oy 0,5 -9,3     2,2 
Osakkuusyhtiö Gambina&Poisson SA 3,2 -0,1     
Johto 0,0   -0,5 0,0 0,9 0,0 

 

*) Kieroura-konsernin omistaja oli toimitusjohtaja Tönkön puoliso. 

YLIMMÄN JOHDON TYÖSUHDE-ETUUDET   
Miljoonaa EUR 2021 2020 
Palkat ja muut työsuhde-etuudet -7,0 -4,8 
Yhteensä -7,0 -4,8 

 

57(88)



 

Pulivar Oyj 
Y-tunnus 1234567-8 
 

Ylin johto koostuu hallituksesta, toimitusjohtajasta sekä muusta johtoryhmästä.  

Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten hallussa (jäsenten ja heidän määräysvaltayhteisöjensä 
osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet) oli 30.6.2021 yhteensä 91 000 yhtiön osaketta 
(30.6.2020: 91 000). Ylin johto omisti 30.6.2021 0,0 % (0,3 %) yhtiön osakepääomasta ja 
osakkeiden tuottamista äänistä.  

Tilikaudella 2018 toimitusjohtajalle ja muille johtoryhmän jäsenille myönnettiin pitkän aikavälin 
osakeperusteinen palkitsemisohjelma. Tilikaudella 2021 palkat ja muut työsuhde-etuudet 
sisälsivät yhteensä 720 000 euron varauksen osakeperusteisiin kannustinjärjestelmiin liittyen. 
Lisätietoja osakeperusteisesta palkitsemisjärjestelmästä on esitetty osiossa ’Osakeperusteiset 
maksut’. 

Konsernin lähipiiritapahtumat ylimmän johdon tai heidän läheisten perheenjäseniensä kanssa on 
esitetty edellä olevassa taulukossa ’Liiketoimet ja avoimet saldot lähipiirin kanssa’. 

 

TOIMITUSJOHTAJAN TYÖSUHDE-ETUUDET   
Miljoonaa euroa 2021 2020 
Palkat ja muut työsuhde-etuudet   
Taavi Tönkkö, toimitusjohtaja 1.5.2020 alkaen -0,9 -0,1 
Waldemar Karhu, toimitusjohtaja 30.4.2020 saakka  -0,5 
Yhteensä -0,9 -0,6 

 

Tilikaudella 2021 toimitusjohtajan peruspalkka luontoisetuineen oli 500 000 euroa. Tönkkö oli 
oikeutettu myös bonuksiin konsernin johdon bonusjärjestelmän periaatteiden mukaisesti. 
Suoriteperusteisesti tilikaudelta 2021 kertyi bonusta 400 000 euroa. Tönkkö oli Suomen 
lakisääteisen eläketurvan piirissä.  

 

MUUN JOHTORYHMÄN TYÖSUHDE-ETUUDET   
Miljoonaa euroa 2021 2020 
Palkat ja muut työsuhde-etuudet  -5,7 -3,8 
Yhteensä -5,7 -3,8 

 

Kuukausipalkan lisäksi konsernin johtoryhmän jäsenet kuuluvat konsernin johdon 
bonusjärjestelmään. Allokoitavan bonuksen määrä perustuu hallituksen kyseisen vuoden 
taloudellisiin ja strategisiin tavoitteisiin. Jos tavoitetasoa ei saavuteta, bonuksen maksaminen 
perustuu täysin hallituksen harkintaan.  Lähtökohtaisesti tulospalkkion enimmäismäärä on 80 
prosenttia vuosipalkasta. Tilikauden 2021 palkat ja muut työsuhde-etuudet sisältää yhteensä 
970 000 euron varauksen osakeperusteisiin kannustinjärjestelmiin liittyen. 
 

  
HALLITUKSEN TYÖSUHDE-ETUUDET   
Miljoonaa euroa 2021 2020 
Palkat ja muut työsuhde-etuudet   
Sini Surina, hallituksen puheenjohtaja  -0,1 -0,1 
Muut hallituksen jäsenet -0,3 -0,3 
Yhteensä -0,4 -0,4 
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Tilikaudella 2021 hallituksen puheenjohtajan palkkio oli 120 000 euroa ja muiden jäsenten 
75 000 euroa. Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja yhtiön matkustussäännön mukaiseen 
kulukorvaukseen matkustuskuluista. Toimitusjohtaja Tönkölle ei makseta erillistä korvausta 
hallituksen jäsenyydestä. 

 
 
 29. OSAKEPERUSTEISET MAKSUT 
Pulivar Oyj:n hallitus päätti 18.8.2018 uudesta konsernin avainhenkilöiden 
osakepalkkiojärjestelmästä. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja 
avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa 
avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja 
kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä. 
  
Osakepalkkiojärjestelmässä 2019–2021 on yksi kolmen vuoden ansaintajakso, tilikaudet 2019–
2021. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta perustuu konsernin taloudellisiin 
ansaintakriteereihin, joita mitataan tilikaudelta 2021 ja yhtiön osakekurssikriteeriin, jota mitataan 
neljänkymmenenviiden (45) peräkkäisen kaupankäyntipäivän pituiselta mittausjaksolta touko-
kesäkuussa 2021. Hallitus voi päättää myös muista 45 kaupankäyntipäivän pituisista 
mittausjaksoista. Ansaintajakson taloudelliset ansaintakriteerit ovat konsernin liikevaihto 
tilikaudella 2021, konsernin vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT %) tilikaudella 2021 ja konsernin 
keskimääräinen käyttöpääoman taso tilikaudella 2021. 

 

OSAKEPERUSTEISET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT TILIKAUDELLA 1.7.2020–30.6.2021 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 

 

30. OSAKEKOHTAINEN TULOS   
  2021 2020 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto, miljoonaa euroa 3,2 5,7 
   
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl 9 999 9 999 
Laimennettu osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl 9 999 9 999 

   
Osakekohtainen tulos, EUR 0,32 0,57 
Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR 0,32 0,57 

   

Osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden 
voitto ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla tilikauden aikana. Ulkona 
olevat osakkeet eivät sisällä konsernin hallussa olevia omia osakkeita. Tarkemmat tiedot 
osakekohtaisen tuloksen laskemisesta on esitetty konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteissa. 

 

31. TILIKAUDEN PÄÄTTYMISPÄIVÄN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
Konsernilla ei ole tiedossa sellaisia tilinpäätöspäivän jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet 
olennaisesti tilikauden 2021 tilinpäätökseen.  
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32. KONSERNIYRITYKSET     

Tytäryhtiöt   Maa 

Konsernin 
omistus-
osuus (%) 

Toiminnan 
luonne 

     
Pulivar International Oy * Suomi 100 Holding 
Pulivar Norway AS * Norja 100 Jakelu 
Pulivar Scandinavia AB * Ruotsi 100 Jakelu 

Kieroura Oy * Suomi 100 
Huolto ja 
asennus 

BeefSpeed N.V.  Belgia 100 Tuotanto 
Pulivar Spain SA * Espanja 100 Jakelu 
Pulivar B.V. * Hollanti 100 Jakelu 

Pulivar Anglia UK Ltd.  Iso-Britannia 100 Jakelu 
Gaborone Charger Pty   Botswana 100 Tuotanto 
BeefSpeed UK Ltd.  Iso-Britannia 100 Jakelu 

Pulivar Italia S.R.L.  Italia 100 Jakelu 
SIA Kieroura Latvia  Latvia 100 Huolto 
Pulivar France ASA * Ranska 100 Tuotanto 
BeefSpeed Traction SA * Ranska 50 Tuotanto 

Pulivar Deutschland GmbH  Saksa 100 Jakelu 
Pulivar Eesti AS * Viro 100 Tuotanto 
BeefSpeed Inc.  Kanada 100 Jakelu 
Pulivar USA Holdings Inc. * USA 100 Hallinto 
Pulivar Manufacturing Inc.  USA 100 Tuotanto 
Pulivar China Co. * Kiina 100 Jakelu 
Pulivar Systems (Asia Pacific) 
Sdn Bhd. * Malesia 100 Jakelu 

SpeedBeef Mexico S. de R.L. de C.V Meksiko 100 Tuotanto 
 
* Emoyhtiön omistamat 
osakkeet     
     
Osakkuusyhtiöt     
Gambina & Poisson SA  Sveitsi 35 Jakelu 
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EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA    
    
Euroa Liitetieto 1.7.2020–30.6.2021 1.7.2019–30.6.2020 

    
Liikevaihto 2 43 311 445 38 373 936 

    
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 
varastojen muutos  -1 532 990 546 055 
Valmistus omaan käyttöön  242 044 127 233 
Liiketoiminnan muut tuotot 3 2 229 018 375 300 
Materiaalit ja palvelut 5 -21 319 337 -18 833 861 
Henkilöstökulut 6 -13 071 194 -11 352 719 
Liiketoiminnan muut kulut 4 -12 888 976 -7 992 923 
Liiketulos ennen poistoja ja 
arvonalentumisia  -3 029 990 1 243 021 

    
Poistot ja arvonalentumiset 7 -1 461 016 -1 541 668 
Liiketappio  -4 491 007 -298 647 

    
Rahoitustuotot ja -kulut 8 12 562 823 3 840 830 

    
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja  8 071 816 3 542 183 

    
Tilinpäätössiirrot 9 221 156 2 970 356 
Tuloverot 10 -21 044 -23 399 

    
Tilikauden voitto   8 271 929 6 489 140 
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EMOYHTIÖN TASE    

Euroa 
Liite-
tieto 2021 2020 

    
VASTAAVAA    
Pysyvät vastaavat    
Aineettomat hyödykkeet 11 92 302 151 244 
Aineelliset hyödykkeet 12 5 813 352 6 074 488 
Sijoitukset 13 196 737 584 232 910 864 
Korolliset saamiset 15 34 742 236 22 097 197 
Korottomat saamiset 15 532 304 477 114 
Pysyvät vastaavat yhteensä  237 917 777 261 710 907 

    
Vaihtuvat vastaavat    
Vaihto-omaisuus 14 6 342 071 7 871 215 
Sijoitukset ja saamiset    
  Korolliset 15 32 697 037 26 470 056 
  Korottomat 15 9 559 944 9 828 128 
Rahat ja pankkisaamiset   2 919 524 396 584 
Vaihtuvat vastaavat yhteensä  51 518 577 44 565 982 

    
Vastaavaa yhteensä   289 436 354 306 276 889 

    
VASTATTAVAA    
Oma pääoma    
Osakepääoma  4 617 809 4 617 809 
Ylikurssirahasto  21 685 249 21 685 249 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  6 388 682 6 388 682 
Omat osakkeet  -6 356 535 -6 356 535 
Edellisten tilikausien voitto  30 786 760 24 297 620 
Tilikauden voitto   8 271 929 6 489 140 
Oma pääoma yhteensä 16 65 393 893 57 121 964 

    
Tilinpäätössiirtojen kertymä  1 155 029 1 376 185 
Pakolliset varaukset  609 491 264 675 

    
Vieras pääoma    
Pitkäaikainen vieras pääoma    
Korolliset  85 800 000 102 440 000 
Korottomat   67 428 117 313 
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 17 85 867 428 102 557 313 

    
Lyhytaikainen vieras pääoma    
Korolliset  119 246 334 136 857 794 
Korottomat   17 164 179 8 098 958 
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 17 136 410 513 144 956 752 

    
Vastattavaa yhteensä   289 436 354 306 276 889 
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EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA  
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.)  
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EMOYHTIÖN LIITETIEDOT 

1 LAADINTAPERIAATTEET 
 
Emoyhtiö Pulivar Oyj:n tilinpäätös on laadittu Suomessa voimassa olevia kirjanpito- (FAS) ja 
osakeyhtiölain säännösten mukaisesti.  
 
Ulkomaan rahan määräiset tapahtumat  
 
Valuuttamääräiset saamiset ja velat muunnetaan euroiksi tilinpäätöspäivän kurssilla ja 
muuntamisessa syntyvät kurssierot kirjataan tuloslaskelmaan.  
 
Tuottojen kirjaaminen  
 
Tuotteiden ja palvelujen myynti kirjataan suoriteperiaatteen mukaisesti, kun myytäviin tuotteisiin ja 
palveluihin liittyvät olennaiset riskit siirtyvät ostajalle eikä ole todennäköistä, että asiakas palauttaisi 
tavaran. Liikevaihto koostuu laskutuksesta vähennettynä kassa-alennuksilla ja valmisteveroilla. 
  
Tutkimus- ja tuotekehityskulut  
 
Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnasta syntyneet kulut kirjataan vuosikuluiksi taikka aktivoidaan sen 
mukaan, täyttävätkö ne tuotekehityksen aktivoinnin kriteerit. Tällaiset kehittämiskulut on aktivoitu, 
jos ne ovat selvästi erotettavissa ja jos yhtiö arvioi tuotteet teknisesti toteutuskelpoisiksi ja 
kaupallisesti kannattaviksi. Kehityskulut jaksotetaan enintään viidelle vuodelle ja poistetaan 
tasapoistoina. 
  
Vaihto-omaisuus  
 
Vaihto-omaisuus arvostetaan FIFO-periaatetta noudattaen hankintamenoon tai alempaan 
todennäköiseen luovutushintaan. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden hankintamenoon on 
laskettu välittömät aineet, palkat sosiaalikuluineen sekä muut välittömät kustannukset. Vaihto-
omaisuus esitetään epäkuranttiuskirjauksilla vähennettynä.  
 
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet  
 
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet on esitetty alkuperäisen hankintamenon mukaisina 
vähennettynä suunnitelman mukaisilla kertyneillä poistoilla. Suunnitelman mukaiset tasapoistot 
perustuvat hankintamenoon ja arvioituun taloudelliseen käyttöikään.  
 
Maa-alueista ei tehdä poistoja. Arvioidut taloudelliset käyttöajat ovat seuraavat:  
 
Aineettomat oikeudet      3–15 vuotta  
Rakennukset    10–20 vuotta  
Koneet ja kalusto     5–10 vuotta  
Muut aineelliset hyödykkeet     3–10 vuotta  
 
Eläkejärjestelyt  
 
Kaikki yhtiön eläkejärjestelyt ovat luonteeltaan lakisääteistä TyEL-eläketurvaa ja viranomaisten 
määräyksiin perustuvia maksuja. Eläkemenot kirjataan kuluksi työntekijöiden työssäoloaikana 
suoriteperusteisesti.  
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Rahoitusjohdannaisten arvostaminen  
 
Kaikki johdannaiset kirjataan käypään arvoon kaupantekopäivänä ja myöhemmin ne arvostetaan 
käypään arvoon jokaisena tilinpäätöspäivänä. Käyvän arvon määrittely perustuu noteerattuihin 
markkinahintoihin ja -kursseihin, rahavirtojen diskonttaukseen ja optioiden arvonmääritysmalleihin. 
Tavallisten valuuttatermiinien käyvät arvot määritellään diskonttaamalla tulevaisuuden 
nimellismääräiset kassavirrat vastaavilla koroilla ja muuntamalla näin saadut diskontatut kassavirrat 
spot-kursseilla. Instrumenttien käyvät arvot saadaan vastapuolena olevalta pankilta tai lasketaan 
vastaamaan sen hetkistä markkinahintaa.  
 
Rahavirran suojauslaskennan soveltamiskriteerit täyttävien johdannaisten käypien arvojen 
muutokset kirjataan suoraan omaan pääomaan siltä osin kuin suojaus on tehokas. 
Suojauslaskennan ulkopuolisten johdannaisten sekä suojauksen tehottomaan osaan liittyvät käyvän 
arvon muutokset kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan.  
 
Omat osakkeet  
 
Yhtiön hankkimat omat osakkeet ja hankintaan suoraan liittyvät menot kirjataan oman pääoman 
vähennykseksi kaupankäyntipäivänä. Omien osakkeiden hankinta ja luovutus sekä niihin liittyvät 
kuluerät esitetään oman pääoman muutoksena.  
 
Rahoituslaskelma 
 
Muutokset rahavirrassa on esitetty liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirtoina.  
 
 

2 LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN MARKKINA-ALUEITTAIN 

   
Tuhatta euroa 2021 2020 
Kohdemaan mukaan   
Pohjois-Amerikka 26 374 21 041 
Pohjoismaat 1 917 3 841 
Muu Eurooppa 11 901 9 842 
Muut maat 3 120 3 650 
Yhteensä 43 311 38 374 

 
Emoyhtiön liikevaihdon jakauma konsernin raportointisegmenttien mukaisena: 
 

Tuotteet-segmentti                21 325              23 050 
Tuotantojärjestelmät ja huolto -segmentti                                             21 986              15 324 
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3 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT   

   

Tuhatta euroa 2021 2020 

Vuokratuotot 31 29 

Vakuutuskorvaukset - 164 

Valtiokonttorin Covid-19 kustannustuki 506 - 

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot 1 135 183 

Muut tuotot 556 - 

Yhteensä 2 229 376 
 
4 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT  
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
  
TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT   
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.)  
 
5 MATERIAALIT JA PALVELUT  
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 

 

6 HENKILÖSTÖKULUT 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 

 

7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET   
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 

 

8 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT   
Tuhatta euroa 2021 2020 
Osinkotuotot 31 650 7 822 
Kurssivoitot 4 873 8 574 
Kurssitappiot -5 765 -8 449 
Arvonalentumiset    
     Tytäryhtiöosakkeet -7 611 - 
     Pitkäaikaiset lainasaatavat -6 970 - 
Korko- ja muut rahoitustuotot   
     Korkotuotot 1 210 2 204 
     Muut rahoitustuotot 1 348 481 
Korko- ja muut rahoituskulut   
     Korkokulut -5 058 -5 075 
     Muut rahoituskulut -1 114 -1 717 
Yhteensä 12 563 3 841 
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RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 
TYTÄRYHTIÖILLE/TYTÄRYHTIÖILTÄ  
Tuhatta euroa 2021 2020 
Osinkotuotot tytäryhtiöiltä 31 650 7 822 
Korko- ja muut rahoitustuotot   
     Korkotuotot 987 1 443 
     Muut rahoitustuotot 295 386 
Korkokulut ja muut rahoituskulut   
     Korkokulut -690 -1 722 
Yhteensä 32 242 7 931 

   
TULOSLASKELMAAN KIRJATUT KURSSIEROT   
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 

 

 
 

12 AINEELLISET HYÖDYKKEET   
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 

 

13 SIJOITUKSET     
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.)  

 

14 VAIHTO-OMAISUUS  

(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.)  

15 SAAMISET 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.)  

 

9 TILINPÄÄTÖSSIIRROT   
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 

10 TULOVEROT   
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 

11 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET   

(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
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17 VELAT    
Tuhatta euroa 2021 2020 

Pitkäaikaiset velat   
Korolliset   
     Lainat rahoituslaitoksilta 23 300 59 800 
     Hybridilaina 32 500 32 500 
     Muut pitkäaikaiset velat - 10 140 
     Vaihtovelkakirjalaina 30 000 - 
Korottomat   
     Johdannaiset 67 117 

   
Lyhytaikaiset velat   
Korolliset   
     Lainat rahoituslaitoksilta 17 985 10 645 
     Yritystodistusohjelma - 32 500 
     Muut lyhytaikaiset velat 101 261 93 713 
Korottomat    
     Johdannaiset 569 991 
     Saadut ennakot 1 1 
     Ostovelat 5 536 3 066 
     Siirtovelat 11 058 4 041 

Yhteensä 222 278 247 514 

16 OMA PÄÄOMA   
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 

   
LASKELMA JAKOKELPOISISTA VAROISTA   
   
Tuhatta euroa 2021 2020 

   
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  6 389 6 389 
Edellisten tilikausien voitto  30 787 24 298 
Omat osakkeet  -6 357 -6 357 
Tilikauden voitto 8 272 6 489 
Jakokelpoiset varat yhteensä 39 091 30 819 

   
EMOYHTIÖN OSAKEPÄÄOMA   
 2021 2020 
Osaketta kappaletta 10 000 000 10 000 000 
EUR 4 563 4 563 

   
Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen.   
 
HALLITUKSEN VALTUUTUS 
 
Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen toteuttamaan enintään 3,0 miljoonan oman osakkeen 
oston. 
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Pulivar Oyj 
Y-tunnus 1234567-8 

VELAT TYTÄRYHTIÖILLE   
Tuhatta euroa 2021 2020 

Pitkäaikaiset velat   
Korolliset   
     Muut pitkäaikaiset velat - 10 140 

   
Lyhytaikaiset velat   
Korolliset   
     Muut lyhytaikaiset velat 101 261 93 713 
Korottomat   
     Ostovelat 4 900 2 222 
     Siirtovelat 5 790 138 

Yhteensä 111 950 106 213 
 

Kaikki pitkäaikaisen vieraan pääoman velat erääntyvät alle viiden vuoden kuluessa. 
 

18 VUOKRASOPIMUKSET    
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 

   
19 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET    
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 

 

 

20 JOHDANNAISET    
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 
21 PAKOLLISET VARAUKSET 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 
22 LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 
23 OSAKKEET JA OSUUDET 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 

 
24 OSINGONJAKOEHDOTUS 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 0,50 euron osakekohtaisen osingon maksamista, eli yhteensä 
5 000 tuhannen euron osingonjakoa. 

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat taseen 30.6.2021 mukaan            39 091 tuhatta euroa 
Hallitus ehdottaa, että emoyhtiön voittovaroista jaetaan osinkoa 
0,50 euroa osaketta kohden, yhteensä                    5 000 tuhatta euroa 
ja että vapaaseen omaan pääomaan jätetään yhteensä                34 091 tuhatta euroa. 
 
 
Osinkoa ei kuitenkaan jaeta niille osakkeille, jotka ovat yhtiön hallussa osingonjaon 
täsmäytyspäivänä 27.11.2021. 
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Pulivar Oyj 
Y-tunnus 1234567-8 

Yhtiön taloudellisessa asemassa tilinkauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia 
muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu osingonjako vaaranna hallituksen 
näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.  
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Pulivar Oyj 
Y-tunnus 1234567-8 

 

TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUKSET 

 

Helsingissä 4.9.2021 

 

Sini Surina    Aino Alanurkka  
Sini Surina    Aino Alanurkka  
Hallituksen puheenjohtaja  Hallituksen jäsen 

 
Claudia Direttore   Frank Homerunner 
Claudia Direttore   Frank Homerunner  
Hallituksen jäsen  Hallituksen jäsen 
 
 
 
Taavi Tönkkö 
Taavi Tönkkö 
Hallituksen jäsen, toimitusjohtaja 
 
 
 
 
 
 
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 
 
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.  
 
 
Helsingissä 4. päivänä syyskuuta 2021 
 
 
 
Tilintarkastus ABC Oy 
Tilintarkastusyhteisö 
 
Diego Ahdinko 
Diego Ahdinko  
KHT 
 

 

Reviisorinkatu 12 A, 00100 HELSINKI 
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Pulivar Oyj 
Y-tunnus 1234567-8 

LUETTELO KIRJANPIDOISTA JA AINEISTOISTA 

 

Kirjanpitokirjat   
 Päiväkirja  digitaalinen tallenne 

 Pääkirja   digitaalinen tallenne 

 Myyntireskontra  digitaalinen tallenne 

 Ostoreskontra  digitaalinen tallenne 

 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luettelo digitaalinen tallenne 

 Tilinpäätös ja toimintakertomus erikseen sidottuna 

 Tase-erittelyt  digitaalinen tallenne 

 Liitetietotositteet  digitaalinen tallenne 

    
Tositteet säilytetään sähköisessä muodossa (digitaalinen tallenne). 

    
Tositelajit 
   
 Pankkitositteet  
  AB Kassatosite 

  CD Maksutosite 

    
 Muistiotositteet  
  GH Palkkatosite 

  IJ Pääkirjatilitosite 

    
 Myyntireskontra  
  KL Lasku 

  MN Hyvityslasku 

 Ostoreskontra  
  OP Lasku 

  QR Hyvityslasku 

  ST Matkalasku 
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Liite 2.  

 

Pulivar Oyj     PÖYTÄKIRJA 

 

HALLITUKSEN KOKOUS 1/ 2021–2022 

Aika 15.7.2021 

Paikka Pulivar Oyj:n pääkonttori, Helsinki 

Läsnä 

Sini Surina, puheenjohtaja 
Aino Alanurkka, jäsen 
Claudia Direttore, jäsen 
Frank Homerunner, jäsen 
Taavi Tönkkö, jäsen, toimitusjohtaja 
 
Muut läsnäolijat: 
Vieno Vesikko, talousjohtaja 

 

1 §   

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.  

 
2 §  

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.  

 
3    §    

Toimitusjohtajan katsaus 

Pulivar Eestin Pappagallo-projektin toimittaman tuotantolaitoksen koekäyttö Etelä-Afrikassa on 
päättynyt 26.6.2021 erinomaisin tuloksin. Koska Beta-koronavirusmuunnos leviää, konsernin 
toimitusjohtaja Tönkkö lykkää matkaansa toimitetun laitoksen loppuhyväksymiskokoukseen 
siihen asti, että hän on saanut rokotuksesta suojan koronaa vastaan. Koska randin arvoa 
uhkaa virusmuunnoksesta johtuen vapaa pudotus tärkeimpiä muita valuuttoja, kuten dollaria 
ja euroa vastaan, asiakas maksoi loput kauppahintaerät 30.6.2021.  

Toimitusjohtaja iloitsi myös siitä, että vuosien jälkeen Pulivar onnistui voittamaan Managua 
Roasters Inc.:in asiakkuuden kilpailijaltaan Vespa&Maccina Inc:ltä. Kisa oli kova, mutta lopulta 
Vespa&Maccina Inc. saatiin kanveesiin myöntämällä Managua Roasters Inc.:lle 120 päivän 
maksuaika. Myynti on lähtenyt hyvin käyntiin. BDX-comforttereita toimitettiin sekä touko- että 
kesäkuussa 2021 Managuaan 1 000 tuhannen euron arvosta/kuukausi. 
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4 §   

Talousjohtajan katsaus 

Käytiin läpi tilikauden 2021 alustava tulos. Talousjohtaja esitti ehdotuksensa tytäryhtiöiden 
osingonjaoksi tilikaudelta 2021: 

USA     500 tuhatta dollaria 
Ranska 1 000 tuhatta euroa 
Ruotsi 4 000 tuhatta SEK 
Viro  1 000 tuhatta euroa 
Italia      500 tuhatta euroa 
 

Hallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

5 §  

Talousjohtaja esitteli huhtikuussa markkinoille tulleen uuden Hilavitkutin 2B75CC -mallin 
turbosuuttimessa havaitun asennusvirheen tilanteen. Vitkuttimen alempi turbosuutin on 
asennettu nurinpäin, eikä laite saavuta luvattuja tehoarvojaan. Onni onnettomuudessa, vika ei 
riko vitkutinta sitä käytettäessä.  

Ensimmäisestä puolen miljoonan kappaleen laitteen erästä ehdittiin sekä touko- että 
kesäkuussa 2021 toimittaa 60 000 laitetta kuukaudessa, jonka jälkeen toimitukset 
keskeytettiin. Yhtiö on juuri lähettänyt laitteiden takaisinkutsun. Arvioitu korjauskustannus on 
3 euroa/laite ja rahtikulut 1 euroa/laite. Arvion mukaan takaisin kutsuttavat laitteet saadaan 
palautettua asiakkaille elokuun loppuun mennessä. Tämä edellyttää asennusporukalta 
venymistä ja koronan pitämistä kaukana työtiloista.  

Hallitus keskusteli pitkään yhtiön laatumaineesta. Hallitus päätti tarjota asentajille yhteensä 
500 tuhannen euron kannustebonuksen, jos työ saadaan päätökseen elokuun loppuun 
mennessä. 

 

6 §  

Velkojat ovat 24.6.2021 hyväksyneet Botswanan tytäryhtiön Gaborone Charger Pty:n (GCP) 
saneerausehdotuksen, jonka mukaan vakuudellisten rahalaitosvelkojien veloista 20 prosenttia 
annetaan anteeksi ja 80 prosenttia veloista konvertoidaan yhtiön osakkeiksi. Tämä vastaa 90 
prosentin omistusosuutta saneerausohjelman jälkeisistä osakkeista perustuen yhtiön 1 
miljoonan euron arvostukseen. Talousjohtaja Vesikon mukaan kaikki GCP:n ostovelat 
konserniyhtiöille oli ehditty maksaa juuri ennen velkasaneeraukseen pyrkimistä. Hallitus 
onnitteli talousjohtajaa loistavasta työstä. 

Vesikko informoi myös vuonna 2018 hankitun BeefSpeed N.V.:n ehdollisen kauppahinnan 
tilanteesta. Koronan aiheuttaman Benelux-maiden myynnin romahduksen johdosta on lähes 
varmaa, että BeefSpeed N.V. ei yllä tavoitteeseensa. Vesikko on poistanut 1 000 tuhannen 
euron kauppahinnan maksuerän tilikauden 2021–2022 kassavirtabudjetista. 
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7 §  

Vesikko kertoi myös, että uusi vaihtovelkakirjalaina oli saatu rekisteröityä kaupparekisteriin 
juhannusaattona. Onneksi tilintarkastaja oli Bermudan-lomaltaan pystynyt sähköisesti 
allekirjoittamaan lainan rekisteröintiin liittyvät dokumentit. 

 

8 §  

Puheenjohtaja päätti kokouksen.  

 

Allekirjoitukset 

Sini Surina        Taavi Tönkkö  Aino Alanurkka 

Sini Surina       Taavi Tönkkö Aino Alanurkka  

                   

Frank Homerunner  Claudia Direttore 

Frank Homerunner  Claudia Direttore 
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HALLITUKSEN KOKOUS 6/2020–2021  PÖYTÄKIRJA 

Aika 14.12.2020 

Paikka Pulivar Oyj:n pääkonttori, Helsinki 

Läsnä Sini Surina, puheenjohtaja 
Aino Alanurkka, jäsen 
Claudia Direttore, jäsen 
Frank Homerunner, jäsen 
Taavi Tönkkö, jäsen, toimitusjohtaja 
 
Muut läsnäolijat: 
Vieno Vesikko, talousjohtaja 

 

1 § 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 

2 §  

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

3 §  

Toimitusjohtajan katsaus 

Toimitusjohtaja esitteli Kieroura Oy:n yrityskauppaneuvotteluiden lopputuloksen. Tiukasta 
salassapitosopimuksesta johtuen toimitusjohtaja Tönkkö oli itse tehnyt kohteesta due diligencen.  

Due diligencessä ei tullut esille mitään epäedullista. Koska Kierouran kasvunäkymät ovat 
lupaavat, päädyttiin kauppahinnan osalta toimialan yrityskaupoissa yleisesti käytettyjen 
hinnoittelukertoimien ylärajalle, 20 000 tuhanteen euroon. Hallitus keskusteli asiasta, esitti 
Tönkölle kysymyksiä ja hyväksyi sitten yksimielisesti kaupan esitetyillä ehdoilla. Hallitus oli 
erityisen tyytyväinen saatuun maksuaikaan, sillä se helpottaa konsernin velanhoitoa 
huomattavasti. Sini Surina kiitti toimitusjohtajaa hyvin tehdystä työstä, erityisesti siitä, että 
Tönkkö uhrasi lomansa due diligencen tekemiseen. 

4 §  

Talousjohtajan katsaus 

Talousjohtaja Vesikko esitteli ennusteen tilikauden 2020–2021 toisen kvartaalin (Q2/2021) 
tuloksesta, taseasemasta ja loppuvuoden näkymistä. Koronapandemian heikentämät näkymät 
erityisesti Benelux-maissa uhkaavat kovenanttirajoja kolmannella kvartaalilla (Q3/2021). 

Vesikko on aloittanut keskustelut pankkien kanssa mahdollisuuksista saada waiver, jos 
kovenantit paukkuvat rikki. Pankkien kanssa keskusteluissa esillä on ollut kyseisen lainan 
muuttaminen vaihtovelkakirjalainaksi. Tällöin kovenantista päästäisiin kokonaan eroon. 

5 § 

Hallitus on hyväksynyt sijoituksen Aluminium Oyj:n joukkovelkakirjalainaan, jonka nimellisarvo 
2 000 tuhatta euroa maksetaan sijoittajalle eräpäivänä kolmen vuoden kuluttua. Instrumentin 
korko on sidottu nikkelin hinnan kehitykseen seuraavasti:  
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• Korko on 2 prosenttia, mikäli alumiinin hinta on yli 2 200 USD/tonni 
• Korko on 2,5 prosenttia, mikäli alumiinin hinta on 2 000–2 200 USD/tonni ja  
• Korko on 3 prosenttia, mikäli alumiinin hinta on alle 2 000 USD/tonni.  

Korko tarkistetaan vuosittain. Sopimushetkellä alumiinin hinta on 1 900 USD/tonni.  

Sopimuksessa lainan liikkeellelaskijan Aluminium Oyj:n kanssa on sovittu, että lainaan liittyvä 
korkosopimus ei ole siirrettävissä muille osapuolille ja että korkosopimuksen osapuolet ovat 
samat kuin pääsopimuksessa.  

 

6 § 

Konsernin Ranskassa sijaitseva BeefSpeed Traction -tehdas on saanut vihdoin 
lanseerausvalmiiksi ensimmäisen version synteettisen lihan valmistuslinjasta, Beeferistä. Beefer 
tarvitsee vielä jatkokehitystä ja toimivan referenssin. BeefSpeed Traction on valinnut 
strategiseksi kumppanikseen synteettisen lihan edelläkävijän, Syntetisk Kött AB:n Lundista, 
Ruotsista.  

Ensimmäisen sukupolven laitos, jonka kapasiteetti on 3 000 kiloa vuodessa, toimitetaan 
31.3.2021 mennessä Lundiin 2 000 tuhannen euron hintaan. Katetta toimitetusta linjastosta ei 
tule. Saamme hyvän referenssin, paljon strategista kehitystietoa ja jatkossa esittelylaitoksen 
tulevien sukupolvien laitosten potentiaalisille asiakkaille.  

Hallitus hyväksyi linjaston takaisinostovelvoitteen 31.3.2022 1 200 tuhannen euron hinnalla. 
Tuolloin saadaan Syntetisk Kött AB:n kokemusten perusteella markkinoille myös 10 000 kilon 
vuosituotantoon kykenevä Beefer2. Vanha 3 000 kilon laite toimii teollisen mittakaavan 
esittelylaitteena, minkä arvioidaan olevan erittäin tärkeää täysin uuden liiketoiminta-alueen 
kaupallistamisessa. 

 

7 §  

Puheenjohtaja päätti kokouksen.  

 

Allekirjoitukset 

Sini Surina   Taavi Tönkkö           Aino Alanurkka 

Sini Surina        Taavi Tönkkö   Aino Alanurkka  

                   

Frank Homerunner  Claudia Direttore 

Frank Homerunner  Claudia Direttore 

77(88)



 
  NOEL&PORTER

  
 

Email: diego.ahdinko@fi.abc.com 
 
Diego Ahdinko  
Tilintarkastus ABC Oy 
Reviisorinkatu 12 A 
00100 Helsinki 
 
 SOCIETE ADVOCATEUR 
 WWW.NOELPORTER.COM 
 PLACE D*AMERIQUE 37 
 FR 2121 PARIS 
 
 TEL +33 33 33 33 33 
 fax   +33 33 33 33 34  
 
 

 

 

 
18.7.2021  41558-101 MBE/MBE  
 
VASTAUS PYYNTÖÖN  

 

Vastauksena sähköpostiisi 15.7.2020 ilmoitan, että emme ole tietoisia Pulivar Oyj:hin tai sen 
tytäryhtiöihin tai -yhteisöihin liittyvistä oikeusjutuista, jotka 1) olivat meneillään tai mahdollisia per 
30.6.2021 tai 2) on pantu vireille sen jälkeen, ja joihin olemme kiinnittäneet olennaista huomiota, tai 
joihin liittyen olemme edustaneet tai neuvoneet Pulivar Oyj:tä (tai sen tytäryhtiöitä tai -yhteisöjä), 
lukuun ottamatta Ranskan veroviranomaisen ja Pulivar France ASAn ("Pulivar France") välistä 
vuosina 2011–2019 tapahtunutta energiaveron palautusta koskevaa kiistaa alla mainitun mukaisesti.  

 

1 TAPAUKSEN LUONNE  

Ranskan veroviranomainen on 17.12.2020 tehnyt Pulivar France -yhtiölle sähkön energiaverojen 
palautusten tarkastuksen vuosille 2011–2019. Tarkastuksen tuloksena Ranskan veroviranomainen 
päätti 23.12.2020 korottaa Pulivar France -yhtiön energiaveroa yhteensä 1 415 000 eurolla.  

Veroviranomaisen vaatimuksen perusteena on, että Pulivar Francen saama verojen palautus ei 
perustunut lain mukaisesti pakollisiin mittareihin, ja että yhtiö oli saanut palautusta sellaisesta 
toiminnasta, joka ei ole siihen oikeutettua. Ranskan veroviranomainen on päättänyt korottaa Pulivar 
France -yhtiön veroja 815 000 eurolla vuosille 2016–2019. Törkeään huolimattomuuteen liittyvien 
väitteiden perusteella Ranskan veroviranomainen on poikkeuksellisesti sisällyttänyt vuodet 2011–
2015 tarkastukseensa. Mainitulle ajanjaksolle Ranskan veroviranomainen on päättänyt korottaa 
Pulivar France -yhtiön veroja 600 000 eurolla. Lisäksi Pulivar France voi saada huomattavan sakon, 
joka voi suuruudeltaan olla jopa 100 % korotetuista veroista.  
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2 TAPAUKSEN TILANNE  

Pulivar France on pyytänyt meitä toimittamaan Ranskan veroviranomaisen päätöstä koskevan 
muutoksenhakuilmoituksen kansalliseen verotuomioistuimeen (National Tax Tribunal).  

Tietääksemme Pulivar France ei ole vielä saanut korotettuihin veroihin liittyviä maksuohjeita 
Ranskan veroviranomaiselta. Muutoksenhaun nojalla Pulivar France voi pyytää maksun 
lykkäämistä. Korko on tällä hetkellä kuitenkin 0,7 prosenttia kuukaudessa, jos maksua lykätään. Näin 
ollen neuvomme yhtiötä maksamaan korotetun veron, kun se erääntyy, vaikka summasta vielä 
kiistellään.  

 

3 RISKIEN ARVIOINTI  

Annamme tässä arviomme riskistä, joka liittyy siihen, tuleeko Ranskan veroviranomainen 
määräämään sakon Pulivar France -yhtiölle.  

Ranskan veroviranomainen ilmoittaa päätöksessään, että asia viedään Ranskan veroviranomaisen 
rikosoikeudellisen osaston käsiteltäväksi, kun kansalliseen verotuomioistuimeen tehdyn 
muutoksenhakuilmoituksen määräaika on päättynyt.  

Ranskan veroviranomainen on toimivaltainen määräämään sakkoja, jos verotukseen liittyvää lakia 
on rikottu tahallisesti tai törkeän huolimattomuuden seurauksena. Päätöksessään Ranskan 
veroviranomainen toteaa, että Pulivar France on osoittanut törkeää huolimattomuutta, joten Ranskan 
veroviranomainen voi tehdä ylimääräisen energiaverojen tarkastuksen eli pidentää varsinaista 
tarkastusta 3 vuodesta 10 vuoteen ajassa taaksepäin.  

Törkeällä huolimattomuudella on rikosasioita ja verotusta koskevassa lainsäädännössä 
periaatteessa sama merkitys kuin hallintoa ja verotusta koskevassa lainsäädännössä. Törkeän 
huolimattomuuden arviointi tehdään näillä kahdella oikeusalueella kuitenkin erillisten säännösten 
mukaisesti. Edellytykset voivat siis vaihdella. Törkeän huolimattomuuden käsite rikosasioita ja 
verotusta koskevassa lainsäädännössä on peräisin Ranskan rikoslain periaatteista, kun taas 
hallintoa ja verotusta koskevassa lainsäädännössä käsite on peräisin verohallintolain periaatteista. 
Näissä kahdessa oikeusjärjestelmässä on kaksi merkittävää eroa:  

1. Hallintoa ja verotusta koskevaan lainsäädäntöön on sisällytetty periaate, jonka mukaan 
viranomaiset on velvoitettu valvomaan ja perimään laillisia verosaatavia. Rikosasioita ja verotusta 
koskevaan lainsäädäntöön taas on sisällytetty periaate, joka ohjeistaa viranomaisia päättämään 
harkinnanvaraisesti pitäisikö seuraamusta määrätä, mikä tarkoittaa, että rikkomuksesta voidaan 
(mutta ei ole pakko) asettaa syytteeseen.  

2. Hallintoa ja verotusta koskevan lainsäädännön mukaan Ranskan veroviranomaisen tarvitsee 
ainoastaan osoittaa, että kyseessä olevaa säännöstä on todennäköisemmin rikottu törkeän 
huolimattomuuden kuin tavallisen huolimattomuuden seurauksena. Rikosasioita ja verotusta 
koskevan lainsäädännön mukaan viranomaisten täytyy osoittaa, että kyseessä on törkeä 
huolimattomuus, toisin sanoen kohtuullinen epäily hyödyttää syytettyä.   

Näin ollen, vaikka Ranskan veroviranomainen on todennut, että Pulivar France on hallintoa ja 
verotusta koskevan lainsäädännön mukaisesti osoittanut törkeää huolimattomuutta, se ei välttämättä 
tarkoita, että rikosoikeudellinen osasto löytää perusteita rikosprosessin aloittamiseen. 
Rikosoikeudellisen osaston täytyy itsenäisesti arvioida, voiko menettelytapaa pitää perusteena 
sellaisen rikosprosessin aloittamiseen. Rikosoikeudellisessa päätöksessä voidaan lisäksi ottaa 
huomioon kansallisen verotuomioistuimen tekemä arviointi. 
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Jos rikosoikeudellinen osasto aloittaa rikosprosessin ja määrää sakon, Pulivar France voi valita 
hyväksyvänsä sakon, minkä jälkeen asian käsittely päättyy. Vaihtoehtoisesti Pulivar France voi 
riitauttaa sakon, minkä jälkeen asia viedään käsiteltäväksi oikeudenkäyntipalveluun (prosecution 
service), joka voi panna oikeusprosessin vireille tuomioistuimessa. Törkeästä huolimattomuudesta 
annettu sakko voi olla kumuloituneen rikkomuksen suuruinen. Sakon määrää voidaan kuitenkin 
alentaa esimerkiksi, jos yritys on edistänyt tutkintaa.  

On olemassa vain vähän oikeuskäytäntöä, joka koskee verolainsäädännön rikkomisesta sakotettuja 
yrityksiä. Näin ollen emme pysty varmuudella sanomaan, aloittaako oikeudenkäyntipalvelu 
rikosprosessin Pulivar France -yhtiötä vastaan. Kyseisen oikeuskäytännön perusteella voimme 
kuitenkin sanoa, että oikeudenkäyntipalvelu on vastahakoisempi aloittamaan rikosprosessia kuin 
Ranskan veroviranomainen määräämään sakkoja. 

Tämänhetkisen tiedon mukaan emme pysty varmuudella ennakoimaan, määrääkö Ranskan 
veroviranomainen Pulivar France -yhtiölle sakon tai, jos sakko riitautetaan, aloittaako 
oikeudenkäyntipalvelu rikosprosessin Pulivar France -yhtiötä vastaan.   

  

Kunnioittavasti 

Noel Porter 

Noel Porter 
Asianajaja, LL.M., osakas 
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Pulivar-konserni 

YHTEENVETO TILIKAUDEN 1.7.2020–30.6.2021 TILINTARKASTUKSESTA  

Olemme suorittaneet Pulivar-konsernin tilintarkastuksen tilintarkastussuunnitelmamme mukaisesti. 
Tarkastuksessamme olemme keskittyneet tilintarkastussuunnitelmassa mainittuihin riskialueisiin, 
joita on päivitetty tarkastuksen aikana. Alla oleva yhteenveto sisältää tarkastuksessa tehdyt 
merkittävimmät havainnot.  

Olemme varmistaneet, että ulkomaisten sisartoimistojen raportointipaketit ovat saapuneet meille 
ajoissa. Poikkeuksen muodostaa Gabarone Charger Pty, josta on kerrottu yhdenvedon kohdassa 3. 
Konsernitilinpäätökseen yhdisteltävien yhtiöiden luvut perustuvat konserniraportointipaketteihin. 
Lisäksi olemme varmistaneet, että konsernin sisäiset tuotot ja kulut sekä konsernin sisäiset saamiset 
ja velat on eliminoitu asianmukaisesti. Konsernin kirjanpito-osasto on laatinut konsernitilinpäätöksen, 
johon on yhdistelty emoyhtiö, tytäryhtiöt sekä osakkuusyhtiö Gambina&Poisson SA. Olemme 
arvioineet konsolidointiprosessin toimivuuden ja se on käsityksemme mukaan asianmukainen. 

 

1. Rahat ja pankkisaamiset 

Emoyhtiöt sekä Suomen tytäryhtiöt: Saldot täsmäävät pankkivahvistuksiin. Valuuttakurssit 
täsmäävät EKP:n keskikursseihin. 

Ulkomaiset olennaiset raportoitavat tytäryhtiöt: Kaikki täsmäytetty pankkivahvistuksiin ilman 
poikkeuksia. 

 

2. Myyntisaamiset ja siirtosaamiset 

Luottotappiovaraus on kasvanut 2,7 miljoonasta eurosta 4,1 miljoonaan euroon. Kasvusta suurin 
osa tulee USA:sta (0,85 miljoonaa euroa /1,02 miljoonaa USD) ja Ruotsista (0,34 miljoonaa euroa). 
Loppu varauksesta on tasaisesti useista maista, joissa koronapandemia on hiukan heikentänyt 
saamisten ikäjakaumaa. 

Myyntisaamisista on tehty saldokysely 30.4.2021 tilanteen pohjalta. Kyselyn vastausprosentti oli 75 
prosenttia, ja kaikki eroavaisuudet saatiin selvitettyä. USA:n tytäryhtiön tarkastustiimi raportoi, että 
uudelle asiakkaalle Managua Roastersille on myönnetty ensimmäisiin toimituksiin poikkeuksellisen 
pitkä 120 päivän maksuaika asiakkuuden voittamiseksi. Pitkästä maksuajasta johtuen tämä saldo 
on erääntymättömänä tilikauden vaihteessa. 

Tilinpäätöspäivänä emoyhtiön siirtosaamisista on kirjattu pois 31.12.2020 maksettu BDX-
comforttereiden komponentin ennakkomaksu 4,545 miljoonaa euroa (5,0 miljoonaa USD). Summa 
on siirretty vaihto-omaisuuteen komponenttien saavuttua varastoon 30.6.2021. 

 

   2.1. Muut saamiset 

Emoyhtiö on tilikaudella sijoittanut nimellisarvoltaan 2,0 miljoonan euron arvoiseen 
joukkovelkakirjalainaan, joka erääntyy kolmen vuoden kuluttua. Joukkovelkakirjalainan 
hankintahinta oli 1,85 miljoonaa euroa ja sille maksettava korko määräytyy alumiinin hinnan 
vaihtelun perusteella.  

Joukkovelkakirjalaina on kirjattu emoyhtiössä ja konsernissa jaksotettuun hankintamenoon. Yhtiö on 
kirjannut tilikaudella instrumentista korkotuloa 10 tuhatta euroa ja siten instrumentin kirjanpitoarvo 
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on yhteensä 1,86 miljoonaa euroa. Joukkovelkakirjalainan käypä arvo tilinpäätöshetkellä on 1,96 
miljoonaa euroa. Yhtiö on konsernitilinpäätöksessä arvostanut sopimukseen liittyvän johdannaisen 
käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Johdannaisen arvo tilinpäätöshetkellä on 0 euroa, eikä siitä ole 
kirjattu tuottoja tai kuluja tuloslaskelmaan.  

3. Botswanan tytäryhtiö

Pulivar-konsernin Afrikan liiketoiminnasta vastaavan Gaborone Charger Pty -
tytäryhtiön tarkastustiimi ilmoitti 31.7.2021, että he eivät ole pystyneet suorittamaan tarkastustaan 
loppuun. He eivät ole saaneet yhteyttä asiakkaan ilmeisesti lomautettuna olevaan 
taloushallinnon henkilökuntaan. Toukokuun lopun tilanteesta tiimi oli kuitenkin pystynyt 
tekemään täyden tilintarkastuksen. Tytäryhtiö on ollut sulusta johtuen kiinni 1.5.2021 lähtien. 

Tiimin tarkastama toukokuun lopun 2021 (11 kuukautta) Botswanan tytäryhtiön Gaborone Charger 
Pty:n   tuloslaskelma ja tase (miljoonaa euroa): 

Tuloslaskelma: 

Liikevaihto    6,210 
Myynnin kulut -6,450
Operatiiviset kulut -1,250
Rahoitus, netto -1,105
Verot -0,055
Tilikauden tulos -2,650

Tase (miljoonaa euroa): 

Aineelliset hyödykkeet  1,26 
Aineettomat hyödykkeet   0,37 
Laskennalliset verosaamiset  0,29 
Vaihto-omaisuus  2,47 
Myyntisaamiset  3,15 
Rahavarat   0,05 
VARAT YHTEENSÄ  7,59 

Oma pääoma -5,38
Konsernivelat 2,25
Rahalaitoslainat 5,65
Laskennalliset verovelat  0,72
Ostovelat 2,73
Varaukset   1,25
Siirtovelat  0,37
OMA PÄÄOMA JA VELAT 7,59

Konsernin joulukuun osavuosikatsauksessa yhtiöstä tehtiin arvonalennustestaukseen perustuen 
3,25 miljoonan euron alaskirjaus, joka kohdistui kokonaisuudessaan konserniliikearvoon. 

Konsolidoinnissa on käytetty tiimin tarkastamaa toukokuun taseraporttia, koska uudempaa ei ole 
saatu ajoissa valmisteltua. Yllä on esitetty konsolidoinnissa käytetyt tuloslaskelman ja taseen 
avainluvut. Kun huomioidaan Botswanan täydellinen sulku 1.5.2021 lähtien, toukokuun lukuja 
voidaan pitää riittävän tarkkoina käytettäväksi konserniyhdistelyssä. 
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Toimitusjohtaja Tönkkö kertoi huhtikuun tapaamisessa, että Botswanan tytäryhtiön myyntiä 
selvitettiin. Aikeesta luovuttiin, kun ilmeni, että Pulivarin olisi käytännössä pitänyt maksaa ostajalle 
pankkilainojen poismaksun muodossa. Yhtiö panee nyt kaiken toivonsa yrityssaneerauksen 
onnistumiseen. 

4. Ranskan energiaverotarkastus

Saatu lakikirje ranskalaiselta lakitoimisto Noel&Porter’ilta. Yhtiön johto on tehnyt kirjeen suositusten 
perusteella 2,83 miljoonan euron varauksen jälkiveroja ja rangaistusmaksua varten. Meillä ei ole 
huomauttamista tehtyyn varaukseen. Noel&Porterin lakikirje on työpaperikannassa kohdassa 
”lakiasiat”. 

5. Muut veroasiat

Viron tarkastustiimin mukaan Virossa on alkanut verotarkastus. Sikäläinen verottaja on alkanut 
kiinnittää huomiota konsernilainojen verovähennyskelpoisuuteen, jos yhtiön omavaraisuusaste on 
liian suuri eli yli 50 prosenttia. Yhtiö teki jälleen 1,0 miljoonan euron tuloksen. Konsernivelan määrä 
Viron yhtiön tilinpäätöksessä on 6,0 miljoonaa euroa. Hyvän tilikauden ansiosta yhtiön voittovarat 
ylittivät nyt velkojen määrän 0,4 miljoonalla eurolla. Viron tilintarkastustiimi näkee tämän suurena 
veroriskinä ja suosittelee konsernivelan maksamista pois mahdollisimman nopeasti. 

Botswanan tarkastustiimi raportoi, että Gaborone Charger Pty:n vuonna 2018 alkanut verotarkastus 
saatiin päätökseen 31.7.2021. Kuten edellisen vuoden raportissa ennakoitiin, siinä vaaditaan 
Botswanan yhtiötä palauttamaan saadut verohelpotukset, 2,0 miljoonaa euroa, koska yhtiön 
tuotannon kotimaisuusaste ei veroviranomaisen mukaan täyttänyt vaaditun 60 prosentin rajaa. 
Saadun selvityksen mukaan rajasta jäätiin selvästi. Kotimaisuusaste oli 30 prosenttia, koska 
alihankkijan kotimaiseksi väittämä yhtiö oli vain etelä-afrikkalaisen yhtiön kuori.  

Tarkastustiimin suullisesti saaman tiedon mukaan yhtiön käyttämä lakifirma oli tapauksesta 
suullisesti hyvin pessimistinen. Lakifirmalta ei kuitenkaan ole saatu perinteistä lakikirjettä, jossa asia 
olisi dokumentoituna. 

6. Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuuden määrä on konsernissa 98,5 (120,4) miljoonaa euroa ja emoyhtiössä 6,3 (7,9) 
miljoonaa euroa. Emoyhtiön ja konsernin lukujen pienenemistä selittävät konsernin aktiivinen 
toiminta varastotasojen pienentämiseksi ja valuuttakursseista johtunut raaka-ainehintojen lasku. 
Varaston arvon laskua on hiukan hillinnyt uusien tuotteiden arvo loppuvarastossa. BDX-
comforttereiden arvo loppuvarastossa oli 0,5 miljoonaa euroa ja Hilavitkutin 2B75CC:eiden arvo oli 
2,66 miljoonaa euroa. Kummankin uuden tuotteen yksikköhinta vastaa tarkastettua 
tuotekustannuslaskelmaa. 

Pulivar Eestin Pappagallo-projektiin liittyvä keskeneräinen työ on myös noussut tilikauden aikana 
2,2 miljoonaan euroon. Projekti on hyväksytysti koekäytetty ja toimitettu tuotantolinja on nyt 
asiakkaalla tuotantokäytössä. Hyväksymiskokous on siirretty myöhemmäksi sellaiseen ajankohtaan, 
että toimitusjohtaja on saanut koronarokotteen ja hän pystyy matkustamaan 
hyväksymiskokoukseen. Kauppahinta 4,4 miljoonaa euroa on esitetty muissa siirtosaamisissa, 
koska toimitusta ei ole vielä hyväksytty sopimuksen mukaisesti. Asiakas maksoi kauppahinnan jo 
kesäkuun 2021 lopussa valuuttariskin eliminoimiseksi.  
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Olemme tarkastaneet keskeneräiseen työhön liittyvät kirjaukset asianmukaisiin tositteisiin ja 
taustalaskelmiin, sekä täsmäyttäneet ennakkomaksut sopimukseen, laskuihin sekä tiliotteille. 
Tarkastuksessa ei ole havaittu huomautettavaa. 

Olemme osallistuneet inventointeihin sekä kotimaassa että olennaisissa tytäryhtiöissä. Inventointeja 
aikaistettiin tavanomaisesta varotoimenpiteenä koronan toisen aallon leviämistä vastaan. Tyrnävän 
varaston inventoinnissa käytettiin hyväksi dronea, koska paikkakunnalla oli juuri todettu merkittävä 
määrä korona-altistumisia. Inventaarissa havaittu nettoero oli 0,225 miljoonaa euroa, mikä kirjattiin 
vaihto-omaisuuteen positiivisena eränä kesäkuun kirjanpitoon. 

Konsernin vaihto-omaisuuteen kohdistuva nettorealisointivaraus oli laskenut hieman 9,2 miljoonaan 
euroon. Siitä 4,2 miljoonaa euroa on varausta tuotteille, joiden kiertonopeus on ollut yli 365 päivää. 
Loppu varauksesta 5,0 miljoonaa euroa on arvonalennusta Zigiboosterin lopputuotteiden sekä 
varaosien arvoon. Hilavitkutin 2B75CC korvaa Zigiboosterin jatkossa. Tämä konsernin uusi 
tähtituote on hinnaltaan ja käyttökustannuksiltaan selvästi Zigiboosteria edullisempi.  

Johdon arvion mukaan Hilavitkutinta ei saada viranomaishyväksyttyä Uudessa-Seelannissa ennen 
vuotta 2022. Zigiboosterin loppuvarasto sen sijaan saadaan myytyä houkuttelevasti hinnoiteltuna 
Uuden-Seelannin markkinoille.   Johto on huomioinut Zigiboosterin uuden varastonarvon 
määrittelyssä sen oletetun myyntihinnan Uudessa Seelannissa ja globaalit rahtikulut loppuvaraston 
toimittamiseksi sinne. Meillä ei ole huomautettavaa Zigiboostereiden arvostuksesta. 

7. Tuotekehitysaktivoinnit

Emoyhtiö on saanut vuonna 2021 Business Finlandilta tuotekehitystukea 0,5 miljoonaa euroa BDX-
comfortterin IoT-digitalisointiin. Tukipäätöksen mukaan tuki kattaa 50 prosenttia hyväksyttävistä 
kustannuksista. Kehitystyön tulosten arvioidaan tulevan markkinoille talvella 2022. Kaikki tilikaudella 
2021 aktivoidut tuotekehityskulut ovat BDX-comfortterin IoT-digitalisointiin liittyviä kustannuksia.  

Siirtovelkoihin1 sisältyvä Business Finlandilta saatu tuotekehitystuki on samaan projektiin liittyvää 
tukea. Tilikauden 2021–2022 budjetti sisältää kyseisen kehitystuen tulouttamisen tilikauden 2022 
kolmannella kvartaalilla, kun tuote lanseerataan. Business Finlandille annettava tilintarkastajan 
raportti tuotekehitysprojektin tilityksestä tarvitaan vasta talvella 2022, kun projekti on valmis. Tähän 
meillä on hyvät valmiudet, koska projektia varten on avattu oma kustannuspaikka raportointia varten. 

Ranskan tiimi raportoi omassa tilintarkastusyhteenvedossaan, että pitkään kehitelty synteettisen 
lihan valmistuslinja Beefer on vihdoin saatu markkinoille. Ensimmäinen toimitus Lundiin Ruotsiin on 
hyväksytysti toimitettu 31.3.2021. Asiakas on maksanut kaikki laskut ja tuloutus on siten kunnossa. 
Synteettisen lihan valmistusteknologia on täysin uraauurtavaa tiedettä, jonka vuoksi BeefSpeed 
Traction ei aloittanut lainkaan tuotekehityskulujen aktivointia. Yhtiö kuitenkin parhaillaan arvioi 
tuotekehityskulujen aktivointikriteerien täyttymistä suurlinjan kehityksen osalta. Linjan kapasiteetti on 
10 000 kiloa/vuosi.  Koska arviointi on vielä kesken, ei tuotekehityskulujen aktivointi koske 30.6.2021 
päättyvää tilikautta. Olemme samaa mieltä tämän tulkinnan kanssa. 

8. Hankitut liiketoiminnot

Tytäryhtiö Pulivar International Oy osti 1.1.2021 Kieroura Oy:n liiketoiminnot osakekaupalla. 
Kauppahinta oli 20,0 miljoonaa euroa. Siitä 5,0 miljoonaa euroa maksetaan 1.1.2023 ja 5,0 miljoonaa 
euroa 1.1.2024. Ohessa hankitun yhtiön hankintamenon kohdistuslaskelma: 

1 Korjattu kirjoitusvirheenä 9/2021. Aiempi sanamuoto ”muihin saamisiin”. 
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Tase-erä (miljoonaa euroa)  Käypä arvo Kirjanpitoarvo 

Liikearvo  5,2  - 
Tavaramerkit   2,2  - 
Asiakassuhteet  0,3  - 
Käyttöomaisuus  8,3  8,5 
Lyhytaikaiset omaisuuserät  12,3  12,3 
Rahavarat  0,7  0,7 
Oma pääoma  - -12,5 
Lyhytaikaiset velat -9,0 -9,0
Hankittujen nettovarojen käypä arvo 20,0
Hankittujen liiketoimintojen hankintahinta 20,0

Valuaatiotiimi on tarkastanut tilintarkastustiimille tavaramerkkien sekä asiakassuhteiden 
arvostuslaskelmat. Käyttöomaisuuden poistoajat ovat järkevät. Arvonalennus kohdistui juuri ennen 
kauppaa palaneeseen vakuuttamattomaan varastorakennukseen. Kirjanpitoarvot on täsmäytetty 
siirtohetken taseeseen, ja kauppahinta ja velaksi jäävä osuus kauppakirjaan. Todettiin, ettei 
kauppahinnassa ole ehdollista komponenttia. 

Kieroura Oy:n omistaja oli Pulivar Oyj:n toimitusjohtajan vaimo. Noteerattiin, että Kierouran 
esittäminen lähipiiriliiketoimissa päättyi 31.12.2020, koska yhtiöstä tuli tytäryhtiö 1.1.2021. 

9. Siirtovelat

Muiden siirtovelkojen saldo konsernissa on 9,0 (9,0) miljoonaa euroa.  Muiden siirtovelkojen suurin 
yksittäinen pienentynyt erä oli edellisen vuoden ennakonpidätysten maksun lykkäyksen 
pieneneminen 2,0 miljoonalla eurolla, kun vuonna 2019 sovittua maksujärjestelyä ei enää jatkettu 
tilikaudella 2021.  

Suurin kasvanut siirtovelkojen erä on leasing-kaluston maailmanlaajuisesta yhteisostosta 
ensimmäistä kertaa saatu keskittämisalennus. Autonvalmistaja maksaa alennuksen suoraan 
tytäryhtiö Pulivar International Oy:lle eikä leasing-yhtiölle, jotta autojen hinnoittelupolitiikka ei ole 
rahoitusyhtiön suuntaan liian läpinäkyvä. Pulivar International Oy sai 2,4 miljoonan euron hyvityksen 
päättyneen tilikauden viimeisellä neljänneksellä. Yhtiö jaksottaa siitä 1,8 miljoonaa euroa tilikaudelle 
2022, koska autot on käytännössä saatu käyttöön vasta tilikauden 2021 viimeisen neljänneksen 
alussa. Jaksotusperuste tuntuu järkevältä, kun huomioidaan kolmen vuoden leasing-kausi. Pulivar 
International Oy hyvittää kausittain edelleen niitä konsernin yhtiöitä, joissa kyseisiä autoja on. 

Käyttöoikeusomaisuuden lisäyksistä, yhteensä 7,6 miljoonaa euroa, suurin osa (4,8 miljoonaa 
euroa) johtuu leasing-kaluston suuresta uusinnasta. 

Pulivar International Oy:n siirtovelkasaldossa on myös vuonna 2018 hankitun BeefSpeed NV:n 
ehdollisen kauppahinnan 1,0 miljoonan euron maksuerä. Lisämaksun määräytymisen mittausperiodi 
on vielä kesken, joten erän sisältyminen siirtovelkoihin on asianmukaista. 

Hybridilainan korko 1,6 miljoonaa euroa kaudelta 1.11.2020–30.6.2021 on oikein laskettu ja kirjattu. 
Korko oli ensin kirjattu vuokrasopimusvelkojen korkokulujen (IFRS 16) tilille, mutta siirrettiin 
tilintarkastushavainnon myötä omalle tililleen. Korjauksen myötä havaittiin, että IFRS 16:n mukaiset 
korot ovat hiukan laskeneet viime vuodesta, heijastaen yleistä korkotasojen laskua. 

Siirtovelkojen muut erät ovat tavanomaisia palkka-, henkilösivukulu- sekä verojaksotuksia. Niissä 
emme havainneet huomautettavaa. 

85(88)



10. Vaihtovelkakirjalaina

30 miljoonan euron rahalaitoslaina, jonka kovenantti aiheutti yhtiölle jatkuvaa päänvaivaa ja joka 
rikkoutui toisella kvartaalilla, on muutettu 20 prosentin diskontolla vaihtovelkakirjalainaksi. 
Vaihtovelkakirjalainan rekisteröintipäivämäärä oli 25.6.2021.  

11. Avaavan taseen tarkastus

Kyseessä on ensimmäinen tarkastusvuosi Pulivar-konsernissa. Kukin paikallinen tarkastustiimi on 
raportoinut meille tarkastaneensa avaavan taseen ongelmitta, sekä keskustelleensa edellisen 
tilintarkastajan kanssa ISA-standardien hengessä. Mitään tarkastukseen tai edelliseen 
tilinpäätökseen vaikuttavaa ei ole tullut esille.  

12. Keskustelut edellisen konsernitilintarkastajan Helker&Melkerin edustajien kanssa

Tilintarkastusyhteisö Helker&Melker Oy:n nimittämä päävastuullinen tilintarkastaja Ärräpää kertoi, 
että heidän suhteensa Pulivarin johtoon on aina ollut hyvä. Hän kuitenkin nosti esiin Pulivarin uuden 
johdon ja johdolle kehitetyn aikaisempaa aggressiivisemman bonusjärjestelmän. Se saattaa hänen 
mukaansa toimia kannustimena tulosmanipulaatioon. 

Helker&Melkerin tilintarkastusmanageri kertoi, että takuuvarausta ei tarvita. Yhtiön Tuotteet-
segmentin tuotteet toimivat kuin käkikello.  Tuotteisiin tulee tehdä heti 12 kuukauden jälkeen 
myyntihinnasta laskettuna 2 prosentin suuruinen korjaus. Takuukustannus on siten tasainen, eikä 
se vaikuta tuloslaskelmaan. Tuotantojärjestelmien takuukustannus on sisällytetty tuotteiden 
tuloutuslaskelmiin, koska käytännössä tarvittavat korjaukset tehdään koekäytön aikana ennen 
loppuhyväksyntää. Sen jälkeiset takuuvelvoitteet ovat hyvin harvinaisia. 

Meitä kiinnosti uusina tilintarkastajina myös Helker&Melkerin edustajien näkemys siitä, miksi 
Tuotteet-segmentin myynti on laskeva. Tilikaudella 2019 segmentin liikevaihto oli 125 miljoonaa 
euroa (emoyhtiön osuus 26,2 miljoonaa euroa). Tilikaudella 2020 segmentin liikevaihto oli 117,3 
miljoonaa euroa (emoyhtiön osuus 23 miljoonaa euroa). Tarkastettavalla tilikaudella 2021 
laskutrendi näyttää jatkuvan. Helker&Melkerin edustajien näkemyksen mukaan laskutrendi johtuu 
Zigiboosterin teknisestä vanhenemisesta ja siitä johtuvasta markkinaosuuden laskusta. Yhtiöllä ei 
ole myöskään aiemmin ollut IoT-digitalisointiin soveltuvaa teknologiaa. BDX-comfortterin 
digitalisointihankkeen sekä uuden Hilavitkuttimen odotetaan kääntävän tämän trendin ja palauttavan 
kilpailukyvyn Tuotteet-segmentissä. 

Helker&Melkerin tilintarkastusmanageri kertoi myös, että saldovahvistusten pyytäminen 
myyntisaamisista on aina ollut hyvin hankalaa. Asiakkaiden reskontrat on järjestetty aivan eri 
logiikalla kuin Pulivar-konsernin reskontra, ja vastausten analysointiin ja selvittämiseen menee aina 
valtavasti aikaa.  

13. Vastuullisuusraportti

Yhtiö on kiihdyttänyt ilmastonmuutoksen vastaista työtään tilikaudella 2021 merkittävästi. Se on 
edelleen pystynyt vähentämään muoviraaka-aineen määrää pakkauksissaan ja tuotteissaan. 
Kaikkien tehdasrakennusten katoilla on nyt aurinkopaneelit. Vähentääkseen työntekijöiden erittämää 
hiilidioksidia, tehdassalien ja pitkien toimistokäytävien kulkemiseen tarkoitetut potkulaudat on 
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vaihdettu sähköisiin. Tämän ansiosta myös vanhemmat työntekijät viihtyvät ja jaksavat työssä 
pidempään. 

Konsernin toiminnasta ei ennen vuotta 2035 saa orgaanisesti päästötöntä. Siksi konserni on 
päättänyt ja julkisesti ilmoittanut, että se ostaa tilikaudesta 2021 alkaen päästökompensaatiota 
nollatakseen hiilijalanjälkensä. Pulivar International Holding Oy osti lokakuun 2020 Rotterdamin 
päästöhuutokaupasta konsernin vuosien 2021–2023 kompensaatiot, yhteensä 105 000 (tilikaudella 
2021: 30, tilikaudella 2022: 35 ja tilikaudella 2023: 40) ekvivalenttitonnia, kun niitä tuli markkinoille 
Teslalta edulliseen hintaan 20 euroa/tonni. Tilaisuus oli loistava, koska päästöjen määrän arvioidaan 
nousevan yhtiössä vuosittain 5 tonnia/vuosi.  

Konsernin tulos notkahti ostoksen johdosta pahasti. Teolle haluttiin maksimaalinen julkisuus, ja yhtiö 
kommunikoi kulun 2,1 miljoonaa euroa tilikauden viimeiselle neljännekselle sekä koko vuodelle 
kohdistuvana poikkeuksellisena eränä. 

14. Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Tilintarkastustiimi raportoi Meksikosta 25.8.2021, että uusi asiakas Managua Roasters Inc. on 
hakeutunut yrityssaneeraukseen 29.6.2021. Pesän suurin velkoja on paikallisten pankkien lisäksi 
yhtiön pääkilpailija Vespa&Maccina Inc. Pankkien sekä Vespa&Macchinan asema vakuudellisina 
velkojina on merkittävästi muita velkojia parempi. Kaupungilla huhutaan, että Vespa&Maccina on 
tahallaan työntänyt Managua Roastersin kilpailijansa syliin.  

15. Johdon vahvistuskirje

Olemme saaneet hallituksen puheenjohtajan ja konsernin toimitusjohtajan tänään allekirjoittaman 
tilintarkastusyhteisömme politiikan mukaisen kirjallisen vahvistusilmoituksen. 

Lisäksi konserniyhtiöiden tarkastajat ovat hankkineet itsenäisesti johdon vahvistuskirjeet 
tarkastamiltaan yhtiöltä. Ulkomaisten tilintarkastajien raporttien perusteella niissä ei ole 
huomautettavaa. 

16. Riippumattomuusvahvistukset

Politiikkamme mukaiset riippumattomuusvahvistukset on saatu kaikilta tilintarkastustyöhön 
osallistuneilta ja ulkomaiset tilintarkastajat ovat vastaavasti vahvistaneet riippumattomuutensa. 

17. Tilintarkastajan suorittamat muut palvelut kuin tilintarkastuspalvelut

Olemme tarkastaneet konsernitilinpäätöksen liitetiedon 5 mukaiset tiedot muista palveluista. 
Totesimme, että tilintarkastustoimeksiannon vastaava partner KHT Diego Ahdinko on hyväksynyt 
kyseiset palvelut. Tämän perusteella toteamme, että kyseiset palvelut ovat asianmukaisia, 
Suomessa noudatettavien säännösten mukaisia, eikä ns. EU-asetuksen mukaisia kiellettyjä 
palveluita ole suoritettu. 

18. Tarkastusvaliokunnalle annettava lisäraportti

PIE-yhteisöjä koskevan EU-asetuksen mukaisesti on lakisääteisen tilintarkastajan annettava 
kirjallinen lisäraportti tarkastusvaliokunnalle viimeistään, kun tilintarkastuskertomus luovutetaan. 
Olemme antaneet tarkastusvaliokunnalle lisäraportin. 
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4.9.2021 

Allekirjoitukset 

Tiina Täsmäyttäjä Risto Raportti 
Tiina Täsmäyttäjä  Risto Raportti 
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