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Vaahto Group on korkean tason 

tekno  logia- ja asiantuntijayritys, joka 

palvelee maailmanlaajuisesti  proses-

siteollisuutta paperinvalmistustekno-

logian ja prosessilaitteiden aloilla. 

Konserni parantaa asiakkaidensa 

liiketoi minnan ja tuotantoprosessi-

en kilpailukykyä kehittämällä näiden 

ydinprosesseja toimit tamillaan inno-

vatiivisilla, lisäarvoa luovilla järjes-

telmäratkaisuilla, koneilla, laitteilla ja 

palve luilla. 

VAAHTO GROUP
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Missio

■ Vaahto Group edistää 

paperi -, kartonki-, sellu- ja 

prosessi teollisuuden tuotanto-

prosesseja kehittämällä ja 

tuottamalla laitteistoja ja 

palveluja, jotka tehostavat 

asiakkaiden tuotantoa ja 

parantavat  tuotteiden laatua 

ja kilpailukykyä.

Visio

■ Vaahto Groupin tavoitteena 

on olla maailmanlaajuisesti 

toimiva ja arvostettu korkean 

tason teknologia- ja asiantun-

tijayritys valitsemillaan pa-

perinvalmistusteknologian ja 

prosessilaitteiden aloilla.

Strategia

■ Vaahto Groupin strategisena 

tavoitteena on tuottaa asiak-

kailleen lisäarvoa kehittämällä 

korkeatasoisia ja kokonaisval-

taisia teknologiaratkaisuja ja 

prosessipalveluja, jotka paran-

tavat  asiakkaiden ydinproses-

seja, laatua ja kilpailukykyä.  

Vaahto Group on vuonna 1874 perustettu kor-
kean tason teknologia- ja asiantuntijayritys, joka 
palvelee maailmanlaajuisesti prosessiteollisuutta 
paperinvalmistusteknologian ja prosessilaittei-
den aloilla. 

Konserni parantaa asiakkaidensa liiketoiminnan 
ja tuotantoprosessien kilpailukykyä kehittämällä 
näiden ydinprosesseja toimittamillaan innova-
tiivisilla, lisäarvoa luovilla järjestelmäratkaisuilla, 
koneilla, laitteilla ja palveluilla. Viime vuosina 
panostukset tuotekehitykseen ovat laajentaneet 
konsernin tuotevalikoimaa ja tuottaneet useita 
uusia tuoteinnovaatioita ja patentteja.

Pulp & Paper 
Machinery

Paperiteknologiassa konsernin ydinosaamisalu-
eita ovat paperi- ja kartonkikoneiden moderni-
soinnit, telapinnoitus ja -huolto sekä muut pape-
rikoneiden ylläpito-, huolto- ja varaosapalvelut. 

VAAHTO GROUP -KONSERNI

Suunnittelun ja tuotannon laadun takaavat ser-
tifioitu ISO 9001 -laatujärjestelmä, tytäryhtiöiden 
sertifioidut laatujärjestelmät sekä viranomaisten 
edellyttämät paineastialuvat ja standardit, jotka 
kattavat maailman päämarkkinat.

Vaahto Groupilla on kaksi ydinliiketoiminta-aluet-
ta: paperikoneryhmä Pulp & Paper Machinery 
ja prosessilaiteryhmä Process Machinery. Muita 
liiketoimintoja ovat LVI-tuotteiden suunnittelu ja 
valmistus, tilauskonepajatoiminta ja sopimusval-
mistus. 

Konsernin emoyhtiön Vaahto Group Plc Oyj:n 
osakkeet on noteerattu Helsingin Pörssissä vuo-
desta 1988 lähtien.

Process Machinery

Prosessilaitteissa konsernin ydinosaamisalueita 
ovat korkean tason sekoitinteknologia, vaativat 
paineastiat ja spiraalilämmönvaihtimet. 

KONSERNIHALLINTO
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■ Konsernin tulos parani tilikaudella selvästi.

■ Liikevaihto oli 65,4 milj. euroa ja kasvoi 13 % edellisestä tilikau-

desta. Kasvu tuli paperikoneryhmästä.

■ Liikevoitto kasvoi ja oli 2,5 milj. euroa (0,6 milj. euroa). Paperi-

koneryhmän kannattavuus oli tyydyttävä. Prosessilaiteryhmän 

kannattavuus parani selvästi.  

■ Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,32 euroa/osake (-0,18 euroa/

osake). Hallitus ehdottaa jaettavaksi osinkoa 0,20 euroa osaketta 

kohden.

■ Konsernin tuotteet menestyivät markkinoilla. Tilauskanta kasvoi 

selvästi ja oli kauden lopussa 49,7 milj. euroa (34,2 milj. euroa). 

■ Toiminnan tehostamistoimenpiteet jatkuivat ja paransivat erityi-

sesti prosessilaiteryhmän kannattavuutta.

TILIKAUSI LYHYESTI
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Avainlukuja, IFRS 2005/2006 2004/2005 Muutos%

M € 12 kk 12 kk

Liikevaihto 65,4 58,1 13

Liikevoitto 2,5 0,6 319

Sijoitetun pääoman tuotto ROI% 12,5 2,8 346

Omavaraisuusaste% 39,1 35,2 11

Investoinnit 1,9 1,1 63

Henkilöstö keskimäärin 410 420 -2
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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Vaahto Group –konsernin liikevaihto oli elokuus-
sa 2006 päättyneellä tilikaudella 65,4 milj. euroa.  
Liikevaihto kasvoi 12,4 % edellisen tilikauden 
58,1 milj. eurosta. Konsernin liikevoitto parani 
merkittävästi: tilikauden liikevoitto oli 2,5 milj. 
euroa (0,6 milj. euroa) ja 3,8% (0,3%) liikevaih-
dosta.

Konsernin positiiviseen tuloskehitykseen ovat 
vaikuttaneet tehokkaasti toteutetut sanee-
raustoimet ja pitkään jatkunut määrätietoinen 
tuotekehitystoiminta. Liikevaihto, tulos sekä 
omavaraisuus paranivat kaikki tilikaudella. Tulos-
kehityksessä ei kuitenkaan saavutettu asetettuja 
tavoitteita.  

Konsernin toiminnassa keskitytään edelleen 
kilpailukyvyn kehittämiseen. Organisaatiota ja 
resurssien hallintaa keskitetään vastaamaan pa-
remmin kansainvälistymisen edellyttämiä tarpei-
ta. Resurssienhallinnan edistämiseksi on tehty 
päätös konsernin toiminnanohjausjärjestelmän 
uusimisesta. Konsernin uudeksi toiminnanohja-
usjärjestelmäksi on valittu SAP. Uuden toimin-
nanohjausjärjestelmän käyttöönotto tapahtuu 
vaiheittain konsernin yhtiöissä kahdella seuraa-
valla tilikaudella. 

Hankinta- ja myyntiresurssien kehittämisellä 
pyritään erityisesti turvaamaan jo tehdyn tuo-
tekehityksen hyödyntäminen myynnin kasvulla. 
Yhtiön osaaminen ja tuotteisto antavat nyt en-
tistä paremmat mahdollisuudet kasvattaa yhtiön 
toiminnan laajuutta ja liittää omiin toimituksiin 
aiemmin asiakkaiden suoraan hankkimia osako-
konaisuuksia. 

Viime tilikaudella uusina tuotteina markkinoille 
tuotiin kokonaiset pehmopaperikoneet sekä 
uusi, jo hyvin tuloksin käyttöönotettu keskiörul-
lain. Uusia tuotteita ovat myös painesihdit mas-
sanvalmistukseen, lyhyenkierron tuotteiden täy-
dennykset sekä osin jo toiminnassa oleva 1800 
m/min nopeudelle mitoitettu päällystävä liima-
puristin. Telapinnoitteiden ja service -toimintojen 
alueella tuotekehitys on jatkunut erittäin menes-
tyksellisesti ja saavutetut tulokset ovat selvästi 
parantaneet liiketoiminnan kilpailukykyä. 

Tuotekehityksen ja korkean teknologian toi-
mitusten myötä konsernin asema markkinoilla 
sekä high-tech -toimittajien joukossa on selvästi 
kohentunut ja vakiintunut. Viimeaikaisten tar-
jouskilpailujen antaman kokemuksen perusteella 
teknologiamme ja osaamisemme kattaa hyvin 
kilpailukykyisesti kokonaisten pehmopaperi-, 
kartonki- ja paperikoneiden toimitusedellytykset. 
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Pääosa konsernin liikevaihdosta tulee viimeisten 
viiden vuoden aikana kehitetyistä uusista tuot-
teista. Tuotteidemme kilpailukyvyn ja vakiintu-
neen markkina-aseman saavuttamisen jälkeen 
liikevaihtoa voidaan nyt entisestään kasvattaa 
nopeasti ja kustannustehokkaasti tuotteita 
monistamalla ja toimitusprojektien lukumäärää 
kasvattamalla. Samalla suuremmat toimitusko-
konaisuudet tulevat osaksi liiketoimintaa. Yh-
tiön tavoitteena on nyt kannattavasti kasvattaa 
liiketoimintaa oleellisesti korkeammalle tasolle 
seuraavan kolmivuotiskauden aikana.  Edellytyk-
set kannattavalle kasvulle perustuvat projektien 
lukumäärän kasvuun ja suunnittelun automati-
sointiin ja moduloituihin tuoteratkaisuihin. Stra-
tegiamme on tehostaa myyntiä ja hankintoja 
sekä etabloitua kustannustehokkaana konetoi-
mittajana Aasian kasvaville paperiteollisuuden 
markkinoille. Toiminnan käynnistäminen Kiinassa 
on jo aloitettu. Kiinan toimintojen tavoitteena on 
parantaa konsernin hankintoja, kannattavuutta 
ja kasvuedellytyksiä.

Pulp & Paper Machinery 
Pulp & Paper Machinery -ryhmän myynti kasvoi 
voimakkaasti ja tilauskanta oli tilikauden päätty-
essä ennätyksellisen korkea. Liikevaihto kasvoi 
myös merkittävästi viime tilikauteen verrattuna, 
mutta samalla suhteellinen kannattavuus heik-
keni. Kannattavuuteen vaikutti osaltaan mer-
kittävien projektien toimitusten siirtyminen sekä 
alkukauden heikko suhdannekehitys. Markkina-
tilanne pääomaprojekteissa ja service -liiketoi-
minnassa parani tilikauden loppua kohti.

Pulp & Paper Machinery -ryhmän liiketoimin-
ta muodostuu pääomatuotteiden toimituksista 
sekä huoltoliiketoiminnasta.  Pääomatuotteista 
kuten uusista koneista, paperikoneiden moder-
nisoinneista ja komponenttitoimituksista muo-
dostuva liiketoiminta on luonteeltaan globaalia. 
Service –liiketoiminta (telahuolto, telapinnoitteet 
ja muu huoltotoiminta) on puolestaan lähinnä 
alueellista liiketoimintaa. 

Molemmat liiketoiminnot liittyvät asiakkuuden 
hallinnan lisäksi myös teknisesti toisiinsa ja tuke-
vat toisiaan. Ne turvaavat asiakkaiden menesty-
mistä heidän omassa liiketoiminnassaan. Vaahto 
Group -konserni toimii tehokkaasti omaan tek-
nologiaan perustuen molemmilla liiketoiminta-
alueilla. 

Maailman paperin ja kartongin kysyntä kasvaa 
edelleen noin 8 miljoonan tonnin vuosivauhtia. 
Paperiteollisuuden rationalisointitoimenpiteiden 
seurauksena kapasiteettia on suljettu lähinnä 

USA:ssa ja Euroopassa. Samanaikaisesti uusien 
koneiden määrää ja kapasiteettia on kasvatet-
tu Aasiassa ja erityisesti Kiinassa. Kaukoidässä 
paperikoneiden kysyntä kohdistuu siten pääosin 
uusiin koneisiin ja kehittyneimmissä maissa ko-
neiden service -toimintoihin ja koneiden moder-
nisointeihin. Pehmopaperin ja siten myös uusien 
pehmopaperikoneiden kysyntä kasvaa lähes sa-
malla nopeudella kaikilla markkina-alueilla.

Tilikauden päättyessä ryhmän tilauskanta oli 
ennätyksellisen korkea. Tilauskantaan sisältyy 
useita merkittäviä toimituksia mm. useita perä-
laatikoita Kiinaan ja Eurooppaan, formereita sekä 
kokonaisia viiraosia, joista merkittävin on Igge-
sund Paper Boardin tuleva toimitus Ruotsiin. 

Huoltotoimintojen kehittäminen on pääasiassa 
keskittynyt telahuollon ja erityisesti telapinnoittei-
den tuotekehitykseen. Kehityksen tavoitteena on 
ollut parantaa pinnoitteiden kestävyyttä ja muita 
asiakkaiden edellyttämiä kriittisiä ominaisuuksia. 
Telahuollossa ja telapinnoituksessa tehty tuote-
kehitys on onnistunut mainiosti. Tuotekehityksen 
tulokset on kaupallistettu menestyksekkäästi. 
Liiketoiminnan toimitus- ja kilpailukyky on paran-
tunut ja samalla tuotteiden ja palvelujen jalostus-
aste on kasvanut. 

Process Machinery 
Process Machinery -ryhmän tulos kääntyi positii-
viseksi, vaikka spiraaliliiketoiminnassa tulos muo-
dostui tappiolliseksi ja Olkiluodon ydinvoimala-
projektin toimitukset ovat siirtyneet alkaneelle 
tilikaudelle. Sekoitintuotanto kehittyi Saksassa 
ja Suomessa positiivisesti. Process Machinery 
-ryhmän toimintaa on konsernin sisällä selkey-
tetty edelleen. Säiliömäisten tuotteiden valmis-
tus on siirtynyt pääosin Hollolasta Pietarsaareen. 
Hollolassa keskitytään spiraalilämmönvaihtimien 
ja Pulp & Paper Machinery –ryhmän tuotteiden 
valmistukseen. 

Process Machinery –ryhmän liiketoimintaympä-
ristö on tilikauden aikana kehittynyt positiivisesti. 
Metallien hinnat ovat nousseet ja energiateol-
lisuuden investoinnit ovat kasvattaneet inves-
tointituotteiden kysyntää. Alkuvuoden heikon 
markkinatilanteen vuoksi ryhmän liikevaihto laski 
hieman. Ryhmän yhtiöissä toteutetut saneeraus-
toimet ovat kuitenkin tuottaneet hyvän tuloksen 
ja ryhmän tilikauden tulos muodostui voitollisek-
si. Tilikauden aikana ryhmän myynti ja tilauskan-
ta kasvoivat.

Tulevaisuuden näkymät
Alkaneella tilikaudella maailmantalouden kasvu-
näkymät ovat edelleen kohtalaisen optimistiset. 
Energian hinta on tosin historian valossa varsin 
korkea. Talouden kasvunopeus lienee USA:ssa 
jo saavuttanut huippunsa, mutta Kiinan talous-
kasvu jatkuu edelleen voimakkaana.  Lähi-Idän 
poliittisiin kriiseihin etsittäneen nyt myös entistä 
kestävämpiä poliittisia ratkaisuja, joten edelly-
tykset kohtalaiselle talouskehitykselle ovat ole-
massa.

Korkea energian hinta kiihdyttää investointi-
tuotteiden kysyntää. Kulutuskysyntä säilynee 
maltillisen korkokehityksen myötä edelleen koh-
talaisena. Paperiteollisuudessa hintakehitys on 
kääntynyt positiiviseksi kapasiteetin leikkausten 
myötä. Paperiteollisuuden tuotantokapasiteetin 
uudelleen järjestelyt ja kapasiteetin kasvu suosi-
vat Aasian ja Kiinan markkinoita. 

Vaahto Group – konsernin tilauskanta oli tilikau-
den päättyessä ennätykselliset 49,7 miljoonaa 
euroa. Tilauskanta on hyvä sekä Process Ma-
chinery -ryhmän että Pulp & Paper Machinery 
–ryhmän yrityksissä. Uusia tilauksia ja sovittuja 
kauppoja on lisäksi tilikauden päätymisen jäl-
keen saatu yli 16 miljoonaa euroa. Organisaa-
tioiden tehostamistoimien myötä konsernin yri-
tysten kustannusrakenteita on tehostettu, joten 
edellytykset paremmalle tuloskehitykselle ovat 
olemassa.  

Tulevia haasteita silmälläpitäen keskitämme toi-
mintaamme, kehitämme edelleen henkilöstöm-
me resursseja ja panostamme kansainvälissä 
toiminnassa myynnin, tuotehallinnan, hankinta-
toimen ja tuotannon resurssihallintaan. Kiinan 
toimintojen käynnistymisen myötä syntyvien 
säästöjen odotetaan selvästi ylittävän käynnistä-
misestä syntyvät lisäkulut. Uusien tuotteiden ja 
niistä saatujen hyvien kokemusten ja referenssi-
en myötä edellytykset myynnin hyvälle kehityk-
selle ovat lähtökohtaisesti myös selvästi entistä 
paremmat. 

 

Antti Vaahto
Toimitusjohtaja
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PULP & PAPER MACHINERY

Vaahdon asiakaskeskeinen tuotekehitys tuottaa jatkuvasti 
uusia tuotteita kuten kuvassa oleva Vaahto Center Reel VCR –keskiörullain.

Pulp & Paper Machinery -ryhmä kehittää asiakkaidensa tuotan-
toprosesseja suunnittelemalla ja valmistamalla koneita ja laitteita 
ja niiden osia paperi-, kartonki- ja selluteollisuudelle. Ryhmän eri-
koisaloja ovat paperi-, kartonki- ja sellunkuivatuskoneiden moder-
nisoinnit sekä telapinnoitus- ja muut huoltopalvelut. Näiden pal-
veluiden ja tuotteiden tavoitteena on paperi- ja kartonkikoneiden 
tuotannon määrän lisääminen, tuotteiden laadun parantaminen, 
häiriöttömän tuotannon varmistaminen ja asiakkaan kilpailukyvyn 
parantaminen. Ryhmä tarjoaa asiakkailleen kokonaispalvelua, 
johon sisältyvät suunnittelu ja kehitys, valmistus, asennus sekä 
käynnistys-, huolto- ja varaosapalvelut.

Liiketoiminnan kehitys
Kovasta kilpailusta huolimatta Pulp & Paper 
Machinery -ryhmän myynti onnistui tilikaudella 
erinomaisesti ja tilauskanta oli tilikauden päätty-
essä ennätystasolla. Liikevaihto kasvoi selvästi 
edellisestä tilikaudesta ja ryhmä ylsi positiiviseen 
tulokseen. Kiristyneen markkinatilanteen, alen-
tuneen hintatason, kohonneiden raaka-aine-
kustannusten ja muutamien suurien projektien 
asennusten lykkääntymisen vuoksi kannatta-
vuus jäi kuitenkin edellistä tilikautta heikommak-
si. Ryhmän telamyynti ja telahuoltoliiketoiminta 
on sujunut kohtalaisesti ja tilauskanta kasvoi 
tilikaudella.  

Ryhmään kuuluva Vaahto Oy suunnittelee ja val-
mistaa paperi- ja kartonkikoneiden uusintoja ja 
avainkomponentteja sekä prosessilaitteita. Yhtiö 
kasvaa suhteellisesti nopeammin kuin isot kilpai-
lijansa. Projektien keskimääräinen koko on kas-
vussa ja liikevaihto nousee tämän vuoksi nope-
asti. Vaahto toimittaa tuotteitaan yli 30 maahan. 
Yli 70 prosenttia liikevaihdosta tulee Ruotsista, 
Kiinasta ja Suomesta. Erityisesti Ruotsin merki-
tys on viimeisten kolmen vuoden aikana noussut 
suureksi. 

Tilikauden aikana paperikonemarkkinoilla kysyn-
tä parani nopeasti. Paperi- ja kartonkikoneiden 
uusintojen ja huollon osalta markkinat piristyivät 
Euroopassa selvästi. Aasiassa jatkuivat inves-
toinnit uusiin tuotantolinjoihin. Ryhmän tilaus kanta 
on edelleen painottunut tavoitteiden mukaisesti 
teknologisesti edistyneisiin paperi- ja kartonkiko-
neiden avainkomponentteihin kuten perälaatikoi-
hin, formereihin ja kenkäpuristimiin, pulppereihin 
ja painelajittimiin. 

Suuria ja vaativia projekteja
Merkittävimmät tilikauden uudet tilaukset saa-
tiin Iggesund Paperboardilta, Korsnäsilta, Stora 
Ensolta sekä UPM:ltä. Yli vuoden pysähdyksissä 
ollut Ningxia Meilin kartonkikoneprojekti Kiinas-
sa käynnistyi uudelleen. Kiinasta saatiin myös 
kolmen erillisperälaatikon tilaukset Shandong 
Bohuilta ja Anhui Maashanilta. Halkali Kagitin ko-
neet on toimitettu Turkkiin ja asennustyöt alkavat 
vuoden 2007 alkupuolella.

Keski-Euroopan tilauksista merkittävimmät olivat 
Trierenberg -ryhmään kuuluvan Dunafinin tilaus 
Unkarista, jossa käynnistyi ensimmäinen Vaah-
to Center Reel -keskiörullain viime kesäkuusssa 
sekä paperikoneen modernisointityö Stora En-
son Ostrolekan tehtaalla  Puolassa. Pietariin  pe-
rustetun myyntiyhtiö Slalomin kautta saatiin viisi 
tilausta venäläisiltä paperi- ja kartonkitehtailta. 

Avainlukuja    2005/2006 2004/2005 Muutos %

M €

 Liikevaihto  38,4 29,6 30,0

 Liikevoitto  1,9 2,1 -11,0

 Henkilöstö keskimäärin 226 214 5,6
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Kotimaassa oli hieman tavanomaista hiljaisem-
pi investointikausi. Suurin tilaus saatiin UPM:n 
Jämsänkosken tehtaalta, jonne toimitetaan uusi 
paalimassojen pulpperointiosasto sekä kolme 
koneenaluspulpperia PK4:n uusintaprojektiin. 
Tärkeitä tilauksia kirjattiin myös UPM Rauman,  
Kaukaan ja Kajaanin tehtailta sekä Stora Enson 
Inkeroisten kartonkitehtaalta. Myös Powerflute-
nimellä toimiva Savon Sellu tilasi fluting-koneen 
märänpään modernisoinnin Vaahdolta.
 
Viimeisen tilikauden aikana Vaahto on menesty-
nyt erityisen hyvin kartonkikoneiden märänpään 
uusinnoissa. Tuotekehityspanostukset ovat koh-
distuneet paperin ja kartongin pintaliimauslaittei-
siin ja rullaimiin sekä massankäsittelylaitteisiin. 

Nykyisin ryhmän tuotevalikoima kattaa kaikki 
paperin- ja kartonginvalmistuksessa tarvittavat 
päälaitteet. Vaahdolla on käynnissä mittava ke-
hitysprojekti oman tissue-konekonseptin kehit-
tämiseksi.

Merkittävä investointi oli Vaahdon Hollolan teh-
taan uusi peittaamorakennus, joka oli myös tär-
keä ympäristöinvestointi.

Telahuollon myynti ja 
tilauskanta kasvoivat
Ryhmään kuuluva AK-Tehdas Oy valmistaa, 
huoltaa ja pinnoittaa teloja paperi-, kartonki- ja 
selluteollisuudelle sekä kirjapaino-, tekstiili- ja 
metalliteollisuudelle. Pääosa yhtiön asiakkaista 
on Suomesta, muista Pohjoismaista ja Venäjäl-
tä. Suurin asiakassektori on paperi-, kartonki-, 
sellu- ja paperinjatkojalostusteollisuus, jonka 
osuus yhtiön liikevaihdosta on yhteensä noin 80 
prosenttia.  

Telaliiketoiminnan myynti ja tilauskanta kasvoivat 
selvästi edelliskaudesta. Panostukset telojen 
pinnoitteiden kehittämiseen toivat myös tulosta. 
Päätoiminta-alueella Suomessa markkinatilanne 
parani hieman edelliskaudesta. Paperitehtaiden 
säästö- ja ulkoistushankkeet lisäsivät telahuollon 
kysyntää. Vienti Venäjälle kehittyi myös myöntei-
sesti.  

Paperiteollisuuden telapalvelujen markkinat eivät 
kasva tulevina vuosina Suomessa. Lisävolyy-
mi on hankittava korkeammalla teknologialla ja 
viennin lisäyksellä etenkin Ruotsista ja Venäjältä. 
Tilikaudella perustettiin myyntiyhtiö AK-Tehdas 
AB Ruotsiin.

Uusien pinnoitetuotteiden ansiosta telaliiketoi-
minnan kilpailukyky paranee tulevalla tilikaudella.

Paperiteollisuuden ulkoistamishankkeet avaavat 
mahdollisuuksia telahuollon kasvuun.

Haasteelliset markkinanäkymät
Markkinatilanne asettaa jatkossakin kovia haas-
teita Pulp & Paper Machinery -ryhmän toimin-
nalle. Yhdysvaltojen dollarin heikko vaihtokurssi 
euroon nähden vaikeuttaa kaupankäyntiä USD-
pohjaisessa liiketoiminnassa. Kiinan talouden 
vahva kasvu näkyy hyvän kysynnän lisäksi  myös 
raaka-aineiden kuten esim. ruostumattoman te-
räksen hinnan nopeana nousuna. 

Energian korkea hinta jarruttaa paperiteollisuu-
den uusinvestointeja Euroopassa ja Amerikas-
sa, mutta toisaalta modernisointi-investointeja 
tehdään energiatehokkuuden parantamiseksi.
Kiinassa paikalliset pienet toimittajat vahvistavat 
omaa asemaansa ja nostavat jatkuvasti teknolo-
gian tasoaan kiristäen kilpailua. 

Pohjois-Amerikassa on useita satoja 1960-80 
luvuilla rakennettuja paperi- ja kartonkikoneita, 
joiden tuottavuus on koetuksella kansainvälisen 
kilpailun kiristyessä. Huolto- ja modernisointilii-
ketoiminnassa on odotettavissa selkeää kysyn-
nän paranemista USA:ssa ja Kanadassa.

Pulp & Paper Machinery –ryhmän strateginen kil-
pailuasema ja kilpailukyky on parantunut  mää-
rätietoisen tuotekehityksen ansiosta ja ryhmän 
tavoitteena on edelleen vahvistaa asemaansa 
yhtenä alan johtavista teknologia- ja palvelutoi-
mittajista vaativilla kansainvälisillä paperi- ja kar-
tonkikonemarkkinoilla

Tuotteet ja palvelut

• paperi- ja kartonkikoneet

• paperi-, kartonki- ja sellun-

kuivatuskoneiden uusinnat 

perälaatikolta rullaimelle 

 (mm. laimennussäätöiset 

perälaatikot, formerit, kenkä-

puristimet, filmiliimapuristi-

met, keskiövetoiset rullai-

met, pulpperit, pastakeittiöt, 

kemikaali- ja lisäaineannos-

tusjärjestelmät sekä erilaiset 

komponentit)

• telat, telapinnoitus ja tela-

huolto

• konsultointi- ja käynnistys-

palvelut

Vaahto Pulp & Paper Machinery on myynyt jo 
50 perälaatikkoa maailmanlaajuisesti.
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PROCESS MACHINERY

Avainlukuja    2005/2006 2004/2005 Muutos %

M €

 Liikevaihto  27,0 28,6 -5,5

 Liikevoitto                             0,6  - 1,5  137,5

 Henkilöstö keskimäärin 184 206 -10,7 

Liiketoiminnan kehitys
Process Machinery -ryhmän tilikauden alun mark-
kinatilanne oli pääosin heikko ja liikevaihto laski  
hieman edellisestä kaudesta. Toteutettujen toi-
minnan tehostamistoimenpiteiden ansiosta ryh-
män  kannattavuus kuitenkin parani selkeästi ja 
tilikauden tulos kääntyi voitolliseksi. Markkina-
tilanne ja kysyntä piristyivät tilikauden loppua 
kohti. Kiinan markkinoiden voimakas kysyntä 
heijastui myös muille markkina-alueille. Ryhmän 
tilauskanta kasvoi tilikauden aikana merkittävästi. 

Ryhmään kuuluva Japrotek Oy Ab on yksi Poh-
joismaiden suurimmista prosessilaitteiden val-
mistajista. Se valmistaa asiakkaan piirustusten 
mukaan räätälöityjä paineastioita, säiliöitä ja 
laitteita kuten reaktoreita, lämmönvaihtimia, ko-
lonneja sekä sekoittimia ja säiliöitä ja säiliösekoi-
tinyhdistelmiä. Tuotteet valmistetaan pääosin ns. 
kirkkaista materiaaleista kuten ruostumattomas-
ta ja haponkestävästä teräksestä sekä titaanista 
ja muista seosmetalleista. Yhtiöllä on eri standar-
dien mukaiset valmistusluvat kuten EN, ASME ja 
Kiinan paineastialuvat.

Erikoisosaaminen parantaa 
kilpailukykyä
Kilpailu kaikilla ryhmän asiakassektoreilla on 
ollut kova. Yhtiöllä on hyvä  kilpailukyky erityi-
sesti erikoismateriaaleista kuten titaanista val-
mistettavissa laitteissa. Japrotek sai edellisellä 
tilikaudella merkittävän vaativien painesäiliöiden 
suunnittelu- ja toimitussopimuksen rakenteilla 
olevaan Olkiluodon ydinvoimalaan. Tilauksen 
toimitusaikataulut ovat projektin aikana muuttu-
neet useaan kertaan ja tilauksen valmistus sekä 
toimitukset tapahtuvat pääasiassa vasta seuraa-
valla tilikaudella, mikä hidasti liikevaihdon kasvua 
ja kiristi kannattavuutta kauden alkupuolella.

Olkiluotoa lukuun ottamatta paineastia-, reak-
tori- ja kolonniliiketoiminta on sujunut hyvin ja 
asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tilikauden 
aikana saatiin useita merkittäviä tilauksia mm. 
Uruguayhin,  jonne Kemira rakentaa uuden sellu-
tehtaan kemikaalituotantolaitosta. Toimitukset ja 
uudet tilaukset kohdistuivat erityisesti kemiante-
ollisuuteen ja lääketeollisuuteen Pohjoismaissa, 
Keski-Euroopassa, Kaukoidässä ja Etelä-Ame-
rikassa Toteutetut toiminnan uudelleenjärjestelyt 
ovat parantaneet kannattavuutta huomattavasti.

Process Machinery -ryhmä kehittää asiakkaidensa tuotanto-
prosesseja suunnittelemalla ja valmistamalla sekoittimia ja pai-
neastioita kuten kolonneja ja reaktoreita sekä lämmönvaihtimia 
prosessiteollisuudelle maailmanlaajuisesti. Ryhmän asiakkaat 
ovat puunjalostus-, metallurgian-, kemian-, elintarvike- ja lääke-
teollisuuden globaalisti toimivia yrityksiä. Ryhmän Suomessa ja 
Saksassa toimivilla yhtiöillä on vahva osaaminen vaativissa re-
aktoreissa ja paineastioissa sekä sekoitus- ja lämmönsiirtotek-
nologiassa (mm. spiraalilämmönvaihtimet). Ryhmä tarjoaa asiak-
kailleen kokonaispalvelua, johon kuuluvat tuotteiden suunnittelu, 
tuotekehitys, valmistus, asennus sekä käynnistys-, huolto- ja va-
raosapalvelut.

Vaahto on toimittanut 
eräitä maailman suurimmista 
spiraalilämmönvaihtimista.
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Spiraalilämmönvaihtimien liikevaihto ja kannatta-
vuus jäivät jälkeen sekä edellisestä tilikaudesta 
että asetetuista tavoitteista. Tilikauden jälkim-
mäisellä puoliskolla spiraalilämmönvaihtimien 
myynti piristyi ja näin näkymät tulevalle tilikaudel-
le ovat kohtalaiset.

Ryhmään kuuluva saksalainen Stelzer Rühr-
technik International GmbH on sekoitintekno-
logian asiantuntija ja  yksi maailman johtavista 
sekoitinjärjestelmien toimittajista. Yhtiö tarjoaa 
asiakkailleen sekoitinjärjestelmiä täyden palvelun 
periaatteella. Sen asiakkaina on globaalisti toi-
mivia, maailman johtavia puunjalostus-, lääke- ja 
elintarviketeollisuuden sekä kemian ja metallur-
gisen teollisuuden yrityksiä. Yhtiöllä on vahva 
markkina-asema erityisesti Euroopassa.

Sekoittimien markkinatilanne on parantunut ja 
tilauskanta on tilikauden aikana kohentunut. 
Sekoitinmyynti keskittyi pääosin suuriin ja vaa-
tiviin erikoismateriaaleista valmistettuihin sekoit-
timiin kemian ja metallurgian teollisuudelle ja 
jätevedenkäsittelylaitoksille. Stelzer Rührtechnik 
International GmbH:ssa viime tilikaudella toteu-
tetut tehostamistoimenpiteet ovat parantaneet 
tuntuvasti sekoitinliiketoiminnan kannattavuutta 
edellisestä tilikaudesta. 

Näkymät edelleen kohtuulliset
Selvästi edellisestä tilikaudesta parantuneesta ti-
lauskannasta, edistyksellisestä tuotevalikoimasta 
ja parantuneista markkinanäkymistä johtuen ryh-
män näkymät ovat kohtuulliset. Metalliraaka-ai-
neen hinnannousun arvioidaan lisäävän ryhmän 
tuotteiden kysyntää kaivos- ja metallurgiateolli-
suudessa. Toisaalta raaka-aineen hinnannousu 
aiheuttaa epävarmuutta muilla asiakassektoreil-
la. Kysynnän arvioidaan säilyvän kohtuullisella 
tasolla Pohjoismaissa kemianteollisuudessa ja 
selluteollisuudessa. Globaalit investoinnit keskit-
tyvät Kaukoitään ja Etelä-Amerikkaan. 

Tuotteet ja palvelut

• paineastiat 

 (myös sekoittimineen)

• sekoittimet ja sekoituslaitteet

• reaktorit ja niiden lisälaitteet

• kolonnit ja niiden osat

• putki- ja spiraalilämmön-

vaihtimet

• konsultointi- ja käynnistys-

palvelut

Paineastia Olkiluoto 3 ydinvoimalaan.
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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Liiketoiminnan kehitys
Vaahto Group –konsernin liikevaihto oli elo-
kuussa 2006 päättyneellä tilikaudella 65,4 milj. 
euroa (58,1 milj. euroa) ja liikevoitto oli 2,5 milj. 
euroa (0,6 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 12,6 % 
edellisestä tilikaudesta. Konsernin kannattavuus 
parani kohonneen liikevaihdon ja toteutettujen 
saneeraustoimenpiteiden ansiosta. Tilauskanta 
kasvoi selvästi tilikauden aikana ja oli tilikauden 
päättyessä 49,7 milj. euroa (34,2 milj. euroa).

Pulp & Paper Machinery 
Kovasta kilpailusta huolimatta konsernin Pulp 
& Paper Machinery -ryhmän myynti onnistui 
tilikaudella erinomaisesti. Merkittävin katsaus-
kaudella  saatu tilaus oli ruotsalaisen Iggesund 
Paperboard AB:n kartonkikoneen uusinta, jonka 
toimitukset ajoittuvat loppukesään 2007. Muita 
huomattavia tilauksia olivat mm. Dunafin Unkari, 
Stora Enso Puola, Korsnäs Ruotsi, Ninxia Meili 
Kiina, Shandong Bohui Kiina ja UPM-Kymmene 
Suomi.

Ryhmän tilauskanta on edelleen painottunut ta-
voitteiden mukaisesti teknologisesti edistyneisiin 
paperi- ja kartonkikoneiden avainkomponenttei-
hin kuten perälaatikoihin, formereihin ja kenkä-
puristimiin. Ryhmän telamyynti ja telahuoltoliike-
toiminta on sujunut kohtalaisesti ja tilauskanta 
kasvoi tilikaudella. 

Pulp & Paper Machinery -ryhmän liikevaihto kas-
voi selkeästi edellisestä tilikaudesta ja ryhmä ylsi 
positiiviseen tulokseen.  Kiristyneen markkinati-
lanteen ja alentuneen hintatason vuoksi kannat-
tavuus oli kuitenkin edellistä tilikautta heikompi. 
Markkinatilanne asettaa jatkossakin kovia haas-
teita ryhmän toiminnalle.  

Vaahto Pulp & Paper Machinery –ryhmän strate-
ginen kilpailuasema on parantunut  määrätietoi-
sen tuotekehityksen ansiosta ja ryhmän tavoit-
teena on edelleen vahvistaa asemaansa yhtenä 

alan johtavista teknologia- ja palvelutoimittajista 
vaativilla kansainvälisillä paperi- ja kartonkikone-
markkinoilla.

Process Machinery
Process Machinery -ryhmän tilikauden alun 
markkinatilanne oli pääosin heikko ja liikevaihto 
laski hieman edellisestä kaudesta. Toteutettujen 
toiminnan tehostamistoimenpiteiden ansiosta 
ryhmän kannattavuus kuitenkin parani selkeäs-
ti ja ryhmän tilikauden tulos kääntyi voitollisek-
si. Markkinatilanne ja kysyntä piristyi tilikauden 
loppua kohti ja näin ryhmän tilauskanta kasvoi 
tilikauden aikana.

Ryhmään kuuluva Japrotek Oy Ab sai edellisellä 
tilikaudella merkittävän vaativien painesäiliöiden 
suunnittelu- ja toimitussopimuksen rakenteilla 
olevaan Olkiluodon ydinvoimalaan. Tilauksen 
toimitusaikataulut ovat projektin aikana muut-
tuneet useaan kertaan ja tilauksen valmistus 
sekä toimitukset tapahtuvat pääasiassa vasta 
seuraavalla tilikaudella. Muuten paineastia-, reak-
tori- ja kolonniliiketoiminta on sujunut hyvin ja 
asetettujen tavoitteiden mukaisesti.  Toteutetut 
toiminnan uudelleenjärjestelyt ovat parantaneet 
kannattavuutta huomattavasti.

Spiraalilämmönvaihtimien liikevaihto ja kannatta-
vuus jäivät  jälkeen sekä edellisestä tilikaudesta 
että asetetuista tavoitteista. Tilikauden jälkim-
mäisellä puoliskolla spiraalilämmönvaihtimien 
myynti piristyi ja näin näkymät tulevalle tilikaudel-
le ovat kohtalaiset.

Sekoittimien markkinatilanne on parantunut ja 
tilauskanta on tilikauden aikana kohentunut. 
Ryhmään kuuluvassa saksalaisessa Stelzer 
Rührtechnik International GmbH:ssa viime tili-
kaudella toteutetut tehostamistoimenpiteet ovat 
parantaneet tuntuvasti sekoitinliiketoiminnan 
kannattavuutta edellisestä tilikaudesta.

Kannattavuus
Vaahto Group –konsernin tilikauden liikevoitto 
oli 2,5 milj. euroa, kun se edellisenä tilikautena 
oli 0,6 milj. euroa. Tilikauden liikevoitto oli 3,8% 
(1,0%) liikevaihdosta. Voittoa ennen veroja kertyi 
1,5 milj. euroa (-0,1 milj. euroa) ja sijoitetun pää-
oman tuotto oli 12,5 % (2,8 %). 

Rahoitus
Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 6,5 milj. 
euroa (5,9 milj. euroa). Liiketoiminnan rahavirta 
parani edelleen edellisestä tilikaudesta paran-
tuneen kannattavuuden ansiosta. Konsernin 
nettorahoituskulut olivat 0,9 milj. euroa (0,7 milj. 
euroa) eli 1,4% (1,2%) liikevaihdosta. Tilikauden 
investointien rahavirta kasvoi edellisestä tilikau-
desta ja oli -1,8 milj. euroa (-1,0 milj. euroa). Ko-
rolliset nettovelat alenivat 3,1 milj. euroa.
 
Konsernitaseen loppusumma oli 42,9 milj. euroa 
(39,2 milj. euroa) ja emoyhtiön 11,2  milj. euroa 
(10,7 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste 
parani edelleen ja oli 39,1 % (35,2 %).

Investoinnit
Konsernin tilikauden käyttöomaisuusinvestoinnit 
olivat 1,9 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Merkittävin 
investointi oli Vaahto Oy:n peittaamorakennus. 
Muuten investoinnit koostuivat lähinnä pieneh-
köistä kone- ja laitehankinnoista ja tietojärjestel-
mistä.

Tutkimus- ja kehitystoiminta
Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan pai-
nopiste oli edelleen Pulp & Paper Machinery 
–ryhmän paperi- ja kartonkikoneiden avainkom-
ponenttien sekä telahuollon kilpailukyvyn paran-
tamisessa. Tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuus 
pysyi edellisen tilikauden tasolla.
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Tietojärjestelmät
Konsernin tietohallinnon ja tietojärjestelmien 
kehitystyötä vietiin eteenpäin keskitetyn mallin 
mukaisesti. Tilikaudella tehtiin päätös uuden 
konsernilaajuisen toiminnanohjausjärjestelmän 
hankinnasta.  Järjestelmän käyttöönotto ajoittuu 
kahdelle seuraavalle tilikaudelle.

Henkilöstö
Konsernin henkilöstön määrä tilikaudella oli kes-
kimäärin 410 henkilöä (420 henkilöä) ja tilikauden 
lopussa 404 henkilöä (401). Toiminnan tehosta-
mistoimenpiteiden vuoksi henkilöstön määrä 
Process Machinery –ryhmässä väheni tilikauden 
aikana. Vastaavasti henkilöstön määrä kasvoi 
hieman Pulp & Paper Machinery -ryhmässä.

Riskit ja toiminnan 
epävarmuustekijät
Vaahto Group –konsernin tuotteiden kysyntä on 
pitkälti riippuvaista maailmantalouden ja asia-
kasteollisuuksien suhdanteista ja kehityksestä. 
Kysynnän vaihtelujen sisältämää riskiä pyritään 
tasaamaan sopeuttamalla konsernin myyntitoi-
mintaa erilaisten markkina-alueiden ja eri asia-
kasteollisuuksien suhdannetilanteiden mukai-
sesti.

Suuret projektit sisältävät riskin siitä, että hank-
keen tulevia kustannuksia ja toimituksen mah-
dollisesti sisältämiä muita riskejä ei pystytä tar-
jousvaiheessa arvioimaan kyllin tarkasti, vaan 
kaupan tulos osoittautuu lopulta odotettua 
heikommaksi. Suuriin kauppoihin liittyviä riskejä 
pyritään hallitsemaan käyttämällä erilaisia laatu-
järjestelmiä, kannattavuusanalyysejä, toiminta-
ohjeita sekä hyväksymismenettelyjä.

Konsernin rahoitusriskien hallinnan tavoitteena 
on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten 

haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen sekä 
varmistaa konsernin oman ja vieraan pääoman 
ehtoisen rahoituksen saatavuus kilpailukykyisin 
ehdoin. 

Liiketoiminnasta aiheutuviin omaisuus-, kes-
keytys- ja vastuuvahinkoriskeihin on varauduttu 
asianmukaisin vakuutuksin.

Kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien käyttöönotto
Vaahto Group –konserni siirtyi 1.9.2005 alkaen 
taloudellisessa raportoinnissaan kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien (International Financial 
Reporting Standards, IFRS) mukaisiin laskenta- 
ja tilinpäätösperiaatteisiin. Aiemmin konserni on 
noudattanut suomalaista tilinpäätöskäytäntöä 
(Finnish Accounting Standards, FAS). Selostus 
Vaahto Group –konsernin IFRS-tilinpäätös-
käytäntöön siirtymisestä sekä IFRS-standar-
dien mukaisen siirtymähetken avaavan taseen 
1.9.2004 oikaisut aiemman tilinpäätöskäytännön 
mukaiseen, tilikauden 2003-2004 päättävään 
taseeseen nähden on esitetty pörssitiedotteessa 
30.1.2006. Tilikauden 2004-2005 vertailutiedot 
ovat pörssitiedotteen 30.1.2006 mukaiset.

Konsernin osavuosikatsaus 28.2.2006 tilantees-
ta on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja ar-
vostusperiaatteiden mukaan.

Oma pääoma
Hallituksella ei ole valtuutusta osakeantiin tai 
vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeellelaskuun 
eikä valtuutusta omien osakkeiden hankkimi-
seen tai luovuttamiseen.

Hallinto
Yhtiökokouksen 15.12.2005 valitsemina Vaahto 
Group Plc Oyj:n hallituksen jäseninä ovat toimi-
neet:

Seppo Jaatinen, puheenjohtaja
Mikko Vaahto, varapuheenjohtaja
Martti Unkuri, jäsen
Antti Vaahto, jäsen

Toimitusjohtajana on toiminut koko tilikauden 
Antti Vaahto.

Konsernin tilintarkastuksen on suorittanut KHT-
yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilin-
tarkastajana Pauli Hirviniemi, KHT.

Arvio todennäköisestä tulevasta 
kehityksestä
Määrätietoinen tuotekehitys ja toteutetut toimin-
nan tehostamistoimenpiteet ovat parantaneet 
Vaahto Group –konsernin kilpailukykyä. Korkea 
tilauskanta ja edistyksellinen tuotevalikoima 
mahdollistavat kannattavan liiketoiminnan alka-
valla tilikaudella.  

Voitonjakoesitys
Konsernin voitonjakokelpoiset varat ovat 
5.136.961,53 euroa. Emoyhtiön voitonjakokel-
poiset varat ovat vastaavasti 4.668.619,79 eu-
roa, josta tilikauden voitto on 86.228,32 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa 
jaetaan 0,20 euroa osaketta kohden eli yhteen-
sä 574.460,40 euroa. Jäljelle jäävät voittovarat 
ehdotetaan jätettäväksi voittovarojen tilille.
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KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS

  1 000 €                                                    1.9.2005-31.8.2006 1.9.2004-31.8.2005 Liitetieto

LIIKEVAIHTO 65 414 58 084 3,4

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -835 2 234

Valmistus omaan käyttöön 359 339

Liiketoiminnan muut tuotot 602 210 5

Materiaalit ja palvelut -33 254 -30 736

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -18 641 -17 832 8

Poistot -1 804 -1 828 7

Liiketoiminnan muut kulut -9 381 -9 883 6

LIIKEVOITTO 2 461 588

Rahoitustuotot ja -kulut -948 -673 10,11

VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 1 513 -85

Tuloverot -451 -164 12

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 1 062 -249

TILIKAUDEN VOITON/TAPPION JAKAUTUMINEN:

Emoyhtiön osakkeenomistajille 920 -509

Vähemmistöosakkaille 143 260

1 062 -249

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu

osakekohtainen tulos:

Tulos /osake, laimentamaton (EUR), jatkuvat toiminnot 0,32 -0,18 13

Tulos /osake, laimennettu (EUR), jatkuvat toiminnot 0,32 -0,18

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä:

-laimentamaton 2 872 302 2 872 302

-laimennettu 2 872 302 2 872 302
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KONSERNIN TASE, IFRS

  1 000 € 31.8.2006 31.8.2005 Liitetieto

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT

Aineettomat hyödykkeet 599 528 15

Liikearvo 1 702 1 702 16

Sijoituskiinteistöt 308 325 17

Aineelliset hyödykkeet 15 031 15 073 14

Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 3 3 18

Muut pitkäaikaiset sijoitukset 46 236 18

Laskennallinen verosaaminen 1 51 19

PITKÄAIKAISET VARAT 17 690 17 918

LYHYTAIKAISET VARAT

Vaihto-omaisuus 7 501 7 708 20

Myyntisaamiset ja muut saamiset 11 695 8 697 21

Tuloverosaaminen 16 113

Rahoitusarvopaperit 3 600 2 999 22

Rahat ja pankkisaamiset 2 391 1 811 22

LYHYTAIKAISET VARAT 25 202 21 327

VARAT 42 892 39 246

OMA JA VIERAS PÄÄOMA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 2 872 2 872

Ylikurssirahasto 6 6

Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot 2 118 2 119

Kertyneet voittovarat 5 479 4 897

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 10 475 9 893

Vähemmistöosuus 1 215 1 146

OMA PÄÄOMA 11 689 11 039 23

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

Laskennallinen verovelka 803 657 19

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 4 313 6 043 26

Pitkäaikaiset varaukset 250 267 25

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 5 367 6 967

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 3 826 5 162 26

Ostovelat ja muut velat 21 973 15 916 27

Tuloverovelka 36 163

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 25 836 21 240

OMA JA VIERAS PÄÄOMA 42 892 39 246
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  1 000 € 1.9.2005-31.8.2006 1.9.2004-31.8.2005

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS

Liiketoiminnan rahavirta

Tulos ennen veroja 1 513 -85

Oikaisut:

Suunnitelman mukaiset poistot 1 804 1 828

Arvonalennukset 190 0

Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot 6 0

Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -17 -25

Rahoitustuotot ja -kulut 758 673

Muut oikaisut / myyntivoitot -10 -54

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 4 244 2 337

Käyttöpääoman muutos:

Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos -1 088 5 537

Vaihto-omaisuuden muutos 207 -2 293

Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 4 119 1 152

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 7 482 6 733

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -959 -782

Saadut osingot liiketoiminnasta 1 8

Saadut korot liiketoiminnasta 200 102

Maksetut välittömät verot -254 -183

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 6 470 5 877

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 859 -1 139

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 54 87

Luovutustulot muista sijoituksista 0 3

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -1 805 -1 049

Rahoituksen rahavirta

Lyhytaikaisten lainojen nostot 30 395

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 365 -4 321

Pitkäaikaisten lainojen nostot 620 3 000

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 350 -3 373

Maksetut osingot ja muu voitonjako -418 -345

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -3 483 -4 643

Laskelman mukainen rahavarojen muutos 1 181 185

Rahavarat tilikauden alussa 4 810 4 625

Rahavarat tilikauden lopussa 5 991 4 810

Taseen mukainen rahavarojen muutos 1 181 185
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 Oman pääoman muutos    Suojaus-
 1.9.2005 - 31.8.2006 Osake- Ylikurssi- instrumenttien Muut Voittovarat Yhteensä Vähemmistö- Yhteensä
  pääoma rahasto rahasto rahastot   osuus  
     
Oma pääoma 
tilikauden alussa 2 872 6  2 119 4 897 9 893 1 146 11 039 

Rahavirran suojaukset: 
omaan pääomaan 
tilikaudella siirretty määrä   6   6  6 

Muuntoeron muutos     1 1  1 
Siirrot erien välillä    -6 6    

Omaan pääomaan suoraan 
kirjatut nettovoitot ja -tappiot   6 -6 7 6  6
Tilikauden voitto     920 920 143 1 062 

Kokonaisvoitot ja -tappiot   6 -6 927 926 143 1 069 
Osingonjako     -345 -345 -74 -418 

Oma pääoma yhteensä 
tilikauden lopussa 2 872 6 6 2 112 5 479 10 475 1 215 11 689 

          

 Oman pääoman muutos    Suojaus-
 1.9.2004 - 31.8.2005 Osake- Ylikurssi- instrumenttien Muut Voittovarat Yhteensä Vähemmistö- Yhteensä
  pääoma rahasto rahasto rahastot   osuus  
        
Oma pääoma 
tilikauden alussa 2 872 6  2 123 5 747 10 748 884 11 632 

Verokannan muutos     -2 -2 2  
Siirrot erien välillä    -5 5    

Omaan pääomaan suoraan 
kirjatut nettovoitot ja -tappiot    -5 3 -2 2  
Tilikauden voitto     -509 -509 260 -249 

Kokonaisvoitot ja -tappiot    -5 -506 -510 262 -249 
Osingonjako     -345 -345  -345 

Oma pääoma yhteensä 
tilikauden lopussa 2 872 6  2 119 4 897 9 893 1 146 11 039 
        

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, IFRS
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1. PERUSTIEDOT

Vaahto Group –konsernin emoyritys Vaahto 
Group Plc Oyj on suomalainen julkinen osake-
yhtiö, jonka kotipaikka on Hollola ja rekisteröity 
osoite Laiturikatu 2, 15140 Lahti. Yhtiön osak-
keet on noteerattu Helsingin Pörssissä vuodesta 
1988 lähtien. 

Vaahto Group –konserni on teknologia- ja asian-
tuntijayritys, joka palvelee maailmanlaajuisesti 
prosessiteollisuutta paperinvalmistusteknologian 
ja prosessilaitteiden aloilla. Konsernilla on kaksi 
ydinliiketoiminta-aluetta: paperikoneryhmä Pulp 
& Paper Machinery ja prosessilaiteryhmä Pro-
cess Machinery.

2. TILINPÄÄTÖKSEN 
LAADINTAPERIAATTEET

Tilinpäätöksen laatimisperusta
Tämä on Vaahto Group –konsernin ensimmäi-
nen tilinpäätös, joka on laadittu kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien (International Financial 
Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä 
laadittaessa on noudatettu 31.8.2006 voimas-
saolleita IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja 
IFRIC-tulkintoja. 

Konserni on siirtynyt 1.9.2005 alkaen taloudel-
lisessa raportoinnissaan kansainvälisten IFRS-
tilinpäätösstandardien mukaisiin laskenta- ja 
tilinpäätösperiaatteisiin. Aiemmin konserni nou-
datti suomalaista tilinpäätöskäytäntöä (Finnish 
Accounting Standards, FAS).  Siirtymisen yh-
teydessä on sovellettu IFRS 1 Ensimmäinen 
IFRS-standardien käyttöönotto –standardia. 
Varsinainen siirtymäpäivä IFRS:ään oli 1.9.2004 
lukuun ottamatta rahoitusinstrumentteja koske-
via standardeja IAS 32 Rahoitusinstrumentit: ti-
linpäätöksessä esitettävät tiedot ja esittämistapa 
sekä IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja 
arvostaminen, joita on sovellettu 1.9.2005 läh-
tien. Tilikaudelta 2004-2005 esitettäviä vertai-
lulukuja ei ole rahoitusinstrumenttien käsittelyn 
osalta oikaistu IFRS-standardien mukaisiksi eikä 
rahoitusinstrumentteja koskevien standardien 
käyttöönotosta johtuvia oikaisuja ole kirjattu tili-
kauden 2005-2006 avaavaan taseeseen, koska 
erot suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukai-
siin lukuihin eivät ole merkittäviä. Tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteiden kohdissa Rahoitusvarat ja 
–velat sekä Johdannaissopimukset ja suojaus-
laskenta on selvitetty tarkemmin rahoitusinstru-
mentteja koskevien standardien IAS 32 ja IAS 39 
soveltamista konsernissa.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin han-
kintamenoihin perustuen johdannaissopimuksia 
lukuunottamatta. Ennen IFRS-siirtymäpäivää 
tapahtuneiden liiketoimintojen osalta liikearvo 
vastaa aiemman tilinpäätösnormiston mukaista 
kirjanpitoarvoa, jota on käytetty IFRS:n mukaise-
na oletushankintamenona. IFRS 1 –siirtymästan-
dardin salliman helpotuksen mukaisesti näiden 
hankintojen tilinpäätöskäsittelyä ei ole oikaistu 
konsernin avaavaa IFRS-tasetta laadittaessa. 
Aineellisen käyttöomaisuuden hankintamenoina 
on käytetty omaisuuden arvonkorotettuja määriä 
takautuvat poistot huomioiden.

Konsolidointiperiaatteet
Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön Vaahto 
Group Plc Oyj:n sekä kaikki sen määräysval-
lassa olevat tytäryhtiöt. Määräysvalta perustuu 
kaikkien muiden  tytäryhtiöiden kohdalla konser-
nin kokonaan omistamaan osakekantaan paitsi 
AP-Tela Oy:ssä, josta konserni omistaa 52,08% 
osakkeista sekä äänivallasta. 

Hankitut tytäryritykset yhdistellään konsernitilin-
päätökseen siitä lähtien, kun konserni on saanut 
määräysvallan. Konserniyhtiöiden keskinäinen 
omistus on eliminoitu hankintamenomenetelmäl-
lä. Hankintameno kohdistetaan hankitun koh-
teen hankintahetkellä yksilöidyille varoille ja 
veloille niiden käypään arvoon. Tytäryhtiön han-
kintamenon ja hankitun yhtiön yksilöitävissä ole-
vien varojen ja velkojen käyvän nettoarvon ero 
merkitään taseeseen liikearvoksi. IFRS 1 –stan-
dardin salliman helpotuksen mukaisesti ennen 
IFRS-siirtymäpäivää tapahtuneita hankintoja ei 
ole oikaistu IFRS-periaatteiden mukaisiksi, vaan 
ne on jätetty suomalaisen tilinpäätöskäytännön 
mukaisiin arvoihin.

Tilikauden aikana konserni on ollut osakkaana 
perustamassa Slalom –nimistä osakkuusyhtiötä 
Venäjälle. Konsernin osuus yhtiön osakemääräs-
tä on 50%. Yhtiötä ei ole yhdistelty konsernitilin-
päätökseen, koska sillä ei ole ollut merkittävää 
toimintaa tilikauden aikana eikä hankintahinnalla 
ja konsernin osuudella yhtiön tuloksesta ole sen 
vuoksi oleellista vaikutusta konsernitilinpäätök-
seen.

Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, saa-
miset, velat ja realisoitumattomat voitot sekä 
sisäinen voitonjako eliminoidaan konsernitilin-
päätöstä laadittaessa. Tilikauden voiton jakautu-
minen emoyrityksen omistajille ja vähemmistölle 
esitetään tuloslaskelman yhteydessä ja vähem-
mistölle kuuluva osuus omista pääomista esite-
tään omana eränään taseessa oman pääoman 

osana. Vähemmistön osuus kertyneistä tappi-
oista kirjataan konsernitilinpäätökseen enintään 
sijoituksen määrään saakka.

Valuuttamääräiset erät
Konsernitilinpäätös on esitetty euroina, joka on 
konsernin emoyrityksen toiminta- ja esittämis-
valuutta.

Valuuttamääräiset liiketapahtumat muunnetaan 
euroiksi tapahtumapäivän kurssiin. Valuutta-
määräiset saamiset ja velat muunnetaan eu-
roiksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Liiketoiminnan 
kurssivoitot ja –tappiot sisältyvät vastaaviin eriin 
liikevoiton yläpuolelle. Rahoituseriin liittyvät kurs-
sierot sisältyvät rahoitustuottoihin tai -kuluihin. 
Valuuttamääräistä myyntiä suojaaviin valuut-
tatermiineihin sovelletaan suojauslaskentaa ja 
ne käsitellään rahavirran suojauslaskentamallin 
mukaan, jolloin valuuttatermiinien tulosvaikutus 
kirjataan tuloslaskelmaan samanaikaisesti suo-
jatun myynnin tulosvaikutuksen kanssa. Valuut-
tatermiinien tehokkaan osuuden tulosvaikutus 
kirjataan oikaisemaan myyntiä ja suojaussuhteen 
tehoton osa kirjataan rahoituseriin.

Konsernitilinpäätöksessä ulkomaisten konser-
niyhtiöiden tuloslaskelmat muunnetaan euroiksi 
tilikauden keskikursseilla ja taseet tilinpäätöspäi-
vän kursseilla. Eri kurssien käytöstä aiheutuvat 
muuntoerot sekä ulkomaisten tytäryritysten han-
kintamenon eliminoinnista syntyvät muuntoerot 
kirjataan konsernin omaan pääomaan omana 
eränään. 

Tuloutusperiaatteet
Tuotot tuotteiden myynnistä kirjataan, kun tuot-
teiden omistamiseen liittyvät merkittävät riskit ja 
edut ovat siirtyneet ostajalle. 

Pitkäaikaishankkeiden tulot ja menot kirjataan 
tuotoiksi ja kuluiksi valmistusasteen perusteella, 
kun hankkeen lopputulos voidaan arvioida luo-
tettavasti. Valmistusaste määritellään kuhunkin 
hankkeeseen liittyen tarkasteluhetkeen mennes-
sä suoritetusta työstä johtuvien menojen osuu-
tena hankkeen arvioiduista kokonaismenoista. 
Kun on todennäköistä, että hankkeen valmiiksi 
saamiseen tarvittavat kokonaismenot ylittävät 
hankkeesta saatavat kokonaistulot, odotettavis-
sa oleva tappio kirjataan kuluksi välittömästi.

Kun pitkäaikaishankkeen lopputulosta ei voida 
arvioida luotettavasti, hankkeesta johtuvat me-
not kirjataan kuluiksi samalla kaudella, jolla ne 
ovat syntyneet ja hankkeesta saatavia tuottoja 
kirjataan vain siihen määrään saakka, kun toteu-
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tuneita menoja vastaava rahamäärä on saatavis-
sa. Hankkeesta johtuva tappio kirjataan kuluksi 
välittömästi.

Saadut avustukset
Julkiset avustukset kirjataan tuloksi tuloslaskel-
maan samanaikaisesti kulujen kirjausten kanssa. 
Käyttöomaisuuden hankintoihin liittyvät avustuk-
set kirjataan aineellisten käyttöomaisuushyödyk-
keiden kirjanpitoarvojen vähennykseksi.

Työsuhde-etuudet
Konsernin Suomen henkilöstön eläketurva on 
järjestetty vakuuttamalla eläkevakuutusyhtiössä. 
Ulkomaisissa yksiköissä eläketurva on järjestetty 
paikallisen lainsäädännön ja sosiaaliturvasään-
nösten mukaan. Konsernin kaikki eläkejärjestelyt 
ovat maksupohjaisia järjestelyjä ja niihin liittyvät 
maksut kirjataan tuloslaskelmaan sillä kaudella, 
jota veloitus koskee.

Liikevoitto
Konserni on määrittänyt liikevoiton käsitteen 
seuraavasti: liikevoitto on nettosumma, joka muo-
dostuu, kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan 
muut tuotot, vähennetään ostokulut valmiiden 
ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muu-
toksella sekä omaan käyttöön valmistukses-
ta syntyneillä kuluilla oikaistuna, vähennetään 
työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut, poistot 
ja mahdolliset arvonalentumistappiot sekä liike-
toiminnan muut kulut. Kaikki muut kuin edellä 
mainitut tuloslaskelmaerät esitetään liikevoiton 
alapuolella. Kurssierot sisältyvät liikevoittoon, 
mikäli ne syntyvät liiketoimintaan liittyvistä eristä; 
muussa tapauksessa ne sisältyvät rahoituseriin.

Vieraan pääoman menot
Vieraan pääoman menot kirjataan kuluksi sillä 
kaudella, jolla ne ovat syntyneet. Lainojen hankin-
nasta välittömästi johtuvat transaktiomenot, jotka 
liittyvät selkeästi tiettyyn lainaan, sisällytetään lai-
nan alkuperäiseen jaksotettuun hankintamenoon 
ja jaksotetaan korkokuluksi efektiivisen koron me-
netelmää käyttäen, mikäli ne ovat oleellisia.

Tuloverot
Tuloslaskelman verokulu muodostuu kauden 
verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja 
laskennallisesta verosta. Kauden verotettavaan 
tuloon perustuva vero lasketaan kunkin kon-
serniyhtiön kotipaikan verolainsäädännön pe-
rusteella. Veroa oikaistaan mahdollisilla edellisiin 
kausiin liittyvillä veroilla.

Laskennalliset verot kirjataan väliaikaisista eroista 
kirjanpidon ja verotuksen välillä tilinpäätöshetken 

verokannan mukaan. Väliaikaisia eroja syntyy 
mm. aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden 
poistoista, verotuksessa vähennyskelvottomista 
arvonalennuskirjauksista, sisäisistä varastokat-
teista ja käyttämättömistä verotuksellisista tappi-
oista. Laskennallinen verosaaminen kirjataan sii-
hen määrään saakka kuin on todennäköistä, että 
tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota 
vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää .

Aineelliset käyttöomaisuus-
hyödykkeet
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvos-
tettu kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla 
vähennettyyn alkuperäiseen hankintamenoon. 

Mikäli käyttöomaisuushyödyke koostuu useam-
masta osasta, joiden taloudelliset vaikutusajat 
ovat eri pituiset, kukin osa käsitellään erillisenä 
hyödykkeenä. Tällöin osan uusimiseen liittyvät 
menot aktivoidaan. Muussa tapauksessa myö-
hemmin syntyvät menot sisällytetään aineellisen 
käyttöomaisuushyödykkeen kirjanpitoarvoon 
vain, mikäli on todennäköistä, että hyödykkee-
seen liittyvä vastainen taloudellinen hyöty koituu 
konsernin hyväksi ja hyödykkeen hankintameno 
on luotettavasti määritettävissä. Muut korjaus- ja 
ylläpitomenot kirjataan tulosvaikutteisesti, kun 
ne ovat toteutuneet.

Hyödykkeistä tehdään tasapoistot arvioidun ta-
loudellisen vaikutusajan kuluessa. Maa-alueista 
ei tehdä poistoja. Arvioidut taloudelliset vaiku-
tusajat ovat seuraavat:

Rakennukset  35-40 vuotta
Koneet ja kalusto  5-25 vuotta

Hyödykkeiden jäännösarvo ja taloudellinen vai-
kutusaika tarkistetaan jokaisessa tilinpäätökses-
sä ja tarvittaessa niitä oikaistaan. Aineellisten 
käyttöomaisuushyödykkeiden käytöstä poista-
misesta ja luovutuksista syntyvät myyntivoitot 
ja –tappiot sisältyvät joko liiketoiminnan muihin 
tuottoihin tai kuluihin.

Aineettomat hyödykkeet:

Liikearvo
Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, 
joka ylittää konsernin osuuden IFRS-siirtymäpäi-
vän jälkeen hankitun yrityksen nettovarallisuuden 
käyvästä arvosta hankinta-ajankohtana. Tätä ai-
empien liiketoimintojen yhdistämisten liikearvo 
vastaa aiemman tilinpäätösnormiston mukaista 
kirjanpitoarvoa, jota on käytetty oletushankinta-
menona. Näiden hankintojen tilinpäätöskäsitte-

lyä ei ole oikaistu konsernin avaavaa IFRS-taset-
ta laadittaessa.

Liikearvoista ei kirjata säännönmukaisia pois-
toja, vaan ne testataan vuosittain mahdollisten 
arvonalentumisten varalta. Tätä tarkoitusta var-
ten liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville 
yksiköille. Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen 
hankintamenoon vähennettynä mahdollisilla ar-
vonalentumisilla.

Tutkimus- ja kehittämismenot
Tutkimusmenot kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi. 
Uusien tai kehittyneempien tuotteiden suunnitte-
lusta johtuvat kehittämismenot aktivoidaan tasee-
seen aineettomiksi hyödykkeiksi siitä lähtien, kun 
tuote on teknisesti toteutettavissa, se voidaan 
hyödyntää kaupallisesti ja tuotteesta odotetaan 
saatavan vastaista taloudellista hyötyä. Aiemmin 
kuluksi kirjattuja kehittämismenoja ei aktivoida 
enää myöhemmin. Hyödykkeestä kirjataan pois-
tot siitä lähtien, kun se on valmis käytettäväksi. 
Aktivoitujen kehittämismenojen taloudellinen vai-
kutusaika on 5 vuotta, jonka kuluessa aktivoidut 
hyödykkeet kirjataan tasapoistoina kuluksi.

Muut aineettomat hyödykkeet
Aineeton hyödyke merkitään taseeseen vain, 
jos hyödykkeen hankintameno on määritettä-
vissä luotettavasti ja jos on todennäköistä, että 
hyödykkeestä johtuva odotettavissa oleva ta-
loudellinen hyöty koituu yrityksen hyväksi. Pa-
tentit, tavaramerkit ja lisenssit, joilla on rajallinen 
taloudellinen vaikutusaika, merkitään taseeseen 
alkuperäiseen hankintamenoonsa ja kirjataan 
tasapoistoina kuluksi tuloslaskelmaan tunnetun 
tai arvioidun taloudellisen vaikutusaikansa kulu-
essa. Aineettomista hyödykkeistä, joilla on ra-
joittamaton taloudellinen vaikutusaika, ei kirjata 
poistoja, vaan ne testataan vuosittain arvonalen-
tumisen varalta.

Poistoajat ovat seuraavat:

Aineettomat oikeudet   5 vuotta
ATK-ohjelmat  5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot 5 vuotta

Sijoituskiinteistöt
Sijoituskiinteistöt ovat kiinteistöjä, joita konserni 
pitää hallussaan hankkiakseen vuokratuottoja tai 
omaisuuden arvonnousua. Sijoituskiinteistöjen 
arvostuksessa sovelletaan hankintamenomal-
lia. IFRS 1 –siirtymästandardin sallimalla tavalla 
hankintamenoina on käytetty sijoituskiinteistöjen 
arvonkorotettuja määriä kertyneet poistot huo-
mioiden.



22

Arvonalentumiset
Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, 
onko viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo 
on alentunut. Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan 
kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva 
rahamäärä. Kerrytettävissä oleva rahamäärä ar-
vioidaan lisäksi vuosittain seuraavista omaisuus-
eristä riippumatta siitä, onko arvonalentumisesta 
viitteitä: liikearvo, aineettomat hyödykkeet, joilla 
on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika sekä 
keskeneräiset aineettomat hyödykkeet. 

Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuus-
erän käypä arvo vähennettynä luovutuksesta ai-
heutuneilla menoilla tai sitä korkeampi käyttöarvo. 
Käyttöarvolla tarkoitetaan kyseisestä omaisuus-
erästä tai rahavirtaa tuottavasta yksiköstä saa-
tavissa olevia arvioituja vastaisia nettorahavirtoja, 
jotka diskontataan nykyarvoonsa. Arvonalentu-
mistappio kirjataan, kun  omaisuuserän kirjanpi-
toarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä oleva 
rahamäärä. Arvonalentumistappio perutaan, jos 
olosuhteissa on tapahtunut muutos ja hyödyk-
keen kerrytettävissä oleva rahamäärä on muuttu-
nut arvonalentumistappion kirjaamisajankohdas-
ta. Arvonalentumistappiota ei kuitenkaan peruta 
enempää, kuin mikä hyödykkeen kirjanpitoarvo 
olisi ilman arvonalentumistappion kirjaamista. Lii-
kearvosta kirjattua arvonalentumistappiota ei pe-
ruta missään tilanteessa. 

Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon 
tai sitä alempaan todennäköiseen nettoreali-
sointiarvoon. Hankintameno määritellään FIFO-
menetelmällä. Valmiiden ja keskeneräisten tuot-
teiden hankintameno mudostuu raaka-aineista, 
välittömistä työsuorituksista johtuvista menoista 
sekä asianmukaisesta osuudesta valmistuksen 
muuttuvista yleismenoista ja kiinteistä yleisme-
noista normaalilla toiminta-asteella. Nettoreali-
sointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa 
saatava arvioitu myyntihinta, josta on vähennetty 
arvioidut tuotteen valmiiksi saattamiseen tarvit-
tavat menot ja myynnistä johtuvat menot.

Myyntisaamiset ja muut saamiset
Myynti- ja muut saamiset kirjataan alkuperäisen 
arvon mukaisesti. Luottotappiot kirjataan kuluk-
si, kun on olemassa perusteltu näyttö, ettei kon-
serni tule saamaan kaikkia saamisia alkuperäisin 
ehdoin.

Rahoitusvarat ja –velat
Konserni on soveltanut rahoitusinstrumentteihin 
liittyviä IFRS-standardeja IAS 32 Rahoitusinstru-
mentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot ja esit-
tämistapa sekä IAS 39 Rahoitusinstrumentit: 
kirjaaminen ja arvostaminen 1.9.2005 lähtien. 
Tilikaudella 2004-2005 rahoitusvarat ja –velat 
on arvostettu suomalaisen tilinpäätöskäytännön 
mukaan eikä vertailutietoja ole tältä osin oikaistu. 

Rahoitusvarat luokitellaan lainoihin ja muihin 
saamisiin, eräpäivään asti pidettäviin sijoituksiin 
ja myytävissä oleviin rahoitusvaroihin. Luokitte-
lu tapahtuu alkuperäisen hankinnan yhteydessä 
rahoitusvarojen hankinnan tarkoituksen perus-
teella. 

Lainat ja muut saamiset ovat rahoitusvaroja, joi-
hin liittyvät maksut ovat kiinteät tai määritettävis-
sä ja joita ei noteerata toimivilla markkinoilla eikä 
yritys pidä niitä kaupankäyntitarkoituksessa. Tä-
hän ryhmään sisältyvät konsernin rahoitusvarat, 
jotka on aikaansaatu luovuttamalla rahaa tai hyö-
dykkeitä velalliselle. Ne arvostetaan jaksotettuun 
hankintamenoon ja ne sisältyvät pitkä- ja lyhyt-
aikaisiin rahoitusvaroihin; viimeksi mainittuihin, 
mikäli ne erääntyvät 12 kuukauden kuluessa.

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset ovat rahoi-
tusvaroja, joihin liittyvät maksusuoritukset ovat 
kiinteitä tai määritettävissä, jotka erääntyvät 
määrättynä päivänä ja jotka konsernilla on vakaa 
aikomus ja kyky pitää eräpäivään asti. Ne arvos-
tetaan jaksotettuun hankintamenoon. 

Myytävissä olevat rahoitusvarat koostuvat osak-
keista ja korollisista sijoituksista ja ne arvoste-
taan käypään arvoon. Käypä arvo määritetään 
pääsääntöisesti käyttäen noteerattuja markki-
nahintoja ja –kursseja. Käyvän arvon muutokset 
merkitään käyvän arvon rahastoon oman pää-
oman verovaikutus huomioon ottaen. Käyvän 
arvon muutokset siirretään omasta pääomasta 
tuloslaskelmaan silloin, kun sijoitus myydään tai 
kun sen arvo on alentunut siten, että sijoitukses-
ta tulee kirjata arvonalentumistappio. Myytävis-
sä olevat rahoitusvarat sisältyvät pitkäaikaisiin 
varoihin, paitsi jos ne on tarkoitus pitää alle 12 
kuukauden ajan tilinpäätöspäivästä lähtien, jol-
loin ne sisällytetään lyhytaikaisiin varoihin. 

Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, vaadit-
taessa nostettavissa olevista pankkitalletuksista 
ja muista lyhytaikaisista, erittäin likvideistä sijoi-
tuksista. 

Rahoitusvelat arvostetaan jaksotettuun han-
kintamenoon. Rahoitusvelkoja sisältyy pitkä- ja 
lyhytaikaisiin velkoihin ja ne voivat olla korollisia 
tai korottomia.

Varaukset
Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisem-
man tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai 
tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoitteen toteumi-
nen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on 
arvioitavissa luotettavasti. 

Takuuvaraus kirjataan, kun takuuehdon sisältävä 
tuote myydään. Takuuvarauksen suuruus perus-
tuu kokemusperäiseen tietoon takuumenojen 
toteutumisesta.

Tappiollisista sopimuksista kirjataan varaus, kun 
velvoitteiden täyttämiseksi vaadittavat välttämät-
tömät menot ylittävät sopimuksesta saatavat 
hyödyt.

Vuokrasopimukset
Aineellisia hyödykkeitä koskevat vuokrasopi-
mukset, joissa konsernilla on olennainen osa 
omistamiselle ominaisista riskeistä ja eduista, 
luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. Rahoi-
tusleasingsopimuksella hankittu omaisuuserä 
merkitään taseeseen vuokra-ajan alkamisajan-
kohtana vuokratun hyödykkeen käypään arvoon 
tai sitä alempaan vähimmäisvuokrien nykyar-
voon, Rahoitusleasingsopimuksella hankitusta 
hyödykkeestä tehdään poistot hyödykkeen talo-
udellisen vaikutusajan tai sitä lyhyemmän vuok-
ra-ajan kuluessa. Maksettavat leasingvuokrat 
jaetaan rahoitusmenoon ja velan vähennykseen 
vuokra-aikana siten, että tilikausittain jäljellä ole-
valle velalle muodostuu samansuuruinen korko-
prosentti. Vuokravelvoitteet sisältyvät korollisiin 
velkoihin.

Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle omi-
naiset riskit ja edut jäävät vuokralle antajalle, 
käsitellään muina vuokrasopimuksina. Muiden 
vuokrasopimusten perusteella suoritettavat 
vuokrat kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan tasa-
erinä vuokra-ajan kuluessa. 

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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Johdannaissopimukset ja 
suojauslaskenta
Konserni käsittelee johdannaissopimukset IAS 
39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvos-
taminen määräämällä tavalla 1.9.2005 lähtien. 
Johdannaissopimukset merkitään kirjanpitoon 
alun perin hankintamenoon, joka vastaa niiden 
käypää arvoa. Hankinnan jälkeen johdannaisso-
pimukset arvostetaan käypään arvoon.

Valuuttatermiinien käyvät arvot määritetään ver-
taamalla termiinin valuuttamäärän alkuperäisellä 
termiinikurssilla laskettua arvoa tilinpäätöspäivän 
termiinikurssilla laskettuun arvoon. Voitot ja tap-
piot, jotka syntyvät käypään arvoon arvostami-
sesta, käsitellään kirjanpidossa johdannaissopi-
muksen käyttötarkoituksen määräämällä tavalla. 

Osa johdannaisista ja muista rahoitusinsrumen-
teista voidaan määritellä suojausinstrumenteiksi 
ja tällöin niihin sovelletaan IAS 39 –standardin 
mukaista suojauslaskentaa. Konserni dokumen-
toi suojauslaskentaa aloittaessaan suojattavan 
kohteen ja suojausinstrumentin IAS 39 –stan-
dardin vaatimusten mukaisesti. Suojaussuhteen 
tehokkuus testataan jokaisen tilinpäätöksen yh-
teydessä. 

Rahavirran suojauksen ehdot täyttävien johdan-
naisinstrumenttien tehokkaan osuuden käyvän 
arvon muutos kirjataan suoraan omaan pää-
omaan suojausinstrumenttien rahastoon. Omaan 
pääomaan kirjatut voitot ja tappiot siirretään 
tuloslaskelmaan sillä kaudella, jolla suojattu erä 
merkitään tuloslaskelmaan. Mikäli suojauslas-
kentaa sovelletaan valuuttamääräisten myyntien 
tai ostojen suojaamiseen, johdannaisten käyvän 
arvon muutokset käsitellään myynnin ja ostojen 
oikaisuina. Suojauksen tehottomaan osaan liit-
tyvät käyvän arvon muutokset kirjataan välittö-
mästi tulokseen. Mikäli suojauslaskentaa ei so-
velleta, johdannaisten käyvän arvon muutokset 
kirjataan rahoituseriin.

Johdon harkintaa edellyttävät 
laatimisperiaatteet ja arvioihin 
liittyvät keskeiset epävarmuustekijät
IFRS-standardien mukaista tilinpäätöstä laadit-
taessa joudutaan tekemään tulevaisuutta kos-
kevia arvioita ja oletuksia, joiden lopputulemat 
voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. 
Arviot liittyvät lähinnä omaisuuden arvostukseen, 
pitkäaikaishankkeiden osatuloukseen sekä las-
kennallisten verosaamisten hyödyntämiseen. 

Konsernissa testataan vuosittain mahdollisen 
arvonalentumisten varalta liikearvo, keskeneräi-
set aineettomat hyödykkeet ja ne aineettomat 
hyödykkeet, joilla on rajoittamaton taloudellinen 
vaikutusaika sekä arvioidaan viitteitä arvonalen-
tumisesta edellä laatimisperiaatteissa esitetyn 
mukaisesti. Rahavirtaa tuottavien yksiköiden 
kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritetty 
käyttöarvoon perustuvina laskelmina. Näiden 
laskelmien laatiminen edellyttää arvioiden käyt-
tämistä.

Tuloutusperiaatteissa esitetyn mukaisesti pitkä-
aikaishankkeen tulot ja menot kirjataan tuotoik-
si ja kuluiksi valmistusasteen perusteella, kun 
hankkeen lopputulos voidaan arvioida luotetta-
vasti. Valmistusasteen mukainen tuloutus perus-
tuu arvioihin hankkeesta odotettavissa olevista 
tuotoista ja kuluista, samoin kuin hankkeen ete-
nemisen luotettavaan mittaukseen. Mikäli arviot 
hankkeen lopputulemasta muuttuvat, muutetaan 
tuloutettua myyntiä ja voittoa sillä kaudella, jolloin 
muutos on ensi kertaa tiedossa ja arvioitavissa. 
Hankkeesta odotettavissa oleva tappio kirjataan 
kuluksi välittömästi.

3. SEGMENTTITIEDOT

Segmentti-informaatio esitetään konsernin liike-
toiminnallisen ja maantieteellisen segmenttijaon 
mukaisesti. Segmenttiraportoinnissa liiketoimin-
nallinen segmentti on määritelty ensisijaiseksi 
segmentiksi ja maantieteellinen segmentti tois-
sijaiseksi. Segmenttijako perustuu konsernin 
sisäiseen organisaatiorakenteeseen ja sisäiseen 
taloudelliseen raportointiin. 

Konsernin liiketoimintasegmentit ovat Pulp & 
Paper  Machinery ja Process Machinery. Pulp 
& Paper Machinery –segmentin tuotteita ja pal-
veluja ovat paperi- ja kartonkikoneet ja niiden 
uusinnat sekä telat, telapinnoitus ja telahuolto. 
Process Machinery –segmentin tuotteita ovat 
paineastiat, sekoittimet ja sekoituslaitteet, reak-
torit, kolonnit ja lämmönvaihtimet. Liiketoimin-
tasegmentit koostuvat liiketoiminnoista, joiden 
tuotteisiin tai palveluihin liittyvät riskit poikkeavat 
muista liiketoimintasegmenteistä.

Konsernin maantieteelliset segmentit ovat Suo-
mi ja muu Eurooppa. Maantieteellisten segment-
tien tuotteita tai palveluita tuotetaan tietyssa 
taloudellisessa ympäristössä, jonka riskit ja kan-
nattavuus poikkeavat muiden maantieteellisten 
segmenttien taloudellisen ympäristön riskeistä ja 
kannattavuudesta.

Segmenttien välinen hinnoittelu tapahtuu käy-
pään markkinahintaan. 

Segmentin varat ja velat ovat sellaisia liiketoi-
minnan eriä, joita segmentti käyttää liiketoimin-
nassaan tai jotka ovat kohdistettavissa segmen-
teille. Kohdistamattomat erät sisältävät vero- ja 
rahoituseriä sekä muita koko yritykselle yhteisiä 
eriä. Investoinnit koostuvat aineellisten käyttö-
omaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödyk-
keiden lisäyksistä, joita käytetään useammalla 
kuin yhdellä kaudella.

Segmentti Muut toiminnot koostuu pääosin 
konsernille kuuluvasta sijoituskiinteistöstä, joka 
on vuokrattu konsernin ulkopuoliselle vuokra-
laiselle. 
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Liiketoimintasegmentit / Ensisijainen segmentti-informaatio

  Tilikausi 2005-2006
  1000 €

Pulp & Paper 
Machinery

Process 
Machinery

Muut 
toiminnot

Eliminoinnit Kohdista-
mattomat

Konserni 
yhteensä

Tuloslaskelmatiedot

Ulkoinen liikevaihto 38 426 26 986 1 65 414
Sisäinen liikevaihto 10 3 -12
Liikevaihto 38 436 26 989 1 -12 65 414

Segmentin liikevoitto 1 927 576 -21 -22 2 461
Liikevoitto 2 461

Rahoitustuotot ja -kulut -948 -948
Tuloverot -451 -451
Tilikauden tulos 1 927 576 -21 -22 2 461
Tilikauden tulos 1 062

Tasetiedot

Segmentin varat 18 662 17 166 166 -479 35 514
Kohdistamattomat varat 6 377 6 377
Varat yhteensä 18 662 17 166 166 -479 41 892

Segmentin velat 14 582 8 071 8 -472 22 189
Kohdistamattomat velat 9 013 9 013
Velat yhteensä 14 582 8 071 8 -472 31 203

Muut tiedot

Liikevaihto, tavarat 38 426 26 986 1 65 414
Investoinnit 1 268 581 9 1 859
Poistot 1 111 666 27 1 804
Henkilöstö keskimäärin 226 184 410

  Tilikausi 2004-2005
  1000 €

Pulp & Paper 
Machinery

Process 
Machinery

Muut 
toiminnot

Eliminoinnit Kohdista-
mattomat

Konserni 
yhteensä

Tuloslaskelmatiedot

Ulkoinen liikevaihto 29 530 28 528 27 58 084
Sisäinen liikevaihto 41 29 -70
Liikevaihto 29 571 28 556 27 -70 58 084

Segmentin liikevoitto 2 165 -1 536 -6 -34 588
Liikevoitto 588

Rahoitustuotot ja -kulut -673 -673
Tuloverot -164 -164
Tilikauden tulos 2 165 -1 536 -6 -34 588
Tilikauden tulos -249

Tasetiedot

Segmentin varat 18 476 16 035 231 -1 046 33 695
Kohdistamattomat varat 5 551 5 551
Varat yhteensä 18 476 16 035 231 -1 046 39 246

Segmentin velat 11 050 5 615 -500 16 164
Kohdistamattomat velat 12 043 12 043
Velat yhteensä 11 050 5 615 -500 28 207

Muut tiedot

Liikevaihto, tavarat 29 530 28 528 27 58 084
Investoinnit 666 473 1 139
Poistot 1 131 679 19 1 828
Henkilöstö keskimäärin 214 206 420

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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  Tilikausi 2005-2006 Suomi Muu Eurooppa Pohjois-
Amerikka

Aasia Afrikka Muut Konserni 
yhteensä

Liikevaihto 20 796 28 646 3 069 10 482 2 421 65 414

Varat 36 797 6 094 42 892

Investoinnit 1 828 31 1 859

  Tilikausi 2004-2005 Suomi Muu Eurooppa Pohjois-
Amerikka

Aasia Afrikka Muut Konserni 
yhteensä

Liikevaihto 18 069 25 120 2 823 11 296 453 322 58 084

Varat 33 111 6 134 39 246

Investoinnit 1 091 48 1 139

Maantieteelliset segmentit / Toissijainen segmentti-informaatio

Maantieteellisten segmenttien liikevaihto esitetään asiakkaiden sijainnin mukaan ja varat sekä investoinnit esitetään niiden sijainnin mukaan.

4. PITKÄAIKAISHANKKEET

1.9.2005-31.8.2006 1.9.2004-31.8.2005

Liikevaihdon erittely

Valmistusasteen mukainen liikevaihto 27 925 18 276

Muu liikevaihto 37 488 39 808

Yhteensä 65 414 58 084

Valmistusasteen mukaan tuloutettujen, mutta asiakkaille luovuttamatta olevien 
pitkäaikaishankkeiden osalta tuotoiksi tilikaudella ja aikaisempina tilikausina kirjattu määrä 26 758 5 388

Tilauskanta

Valmistusasteen mukaan tuloutettavat hankkeet 32 661 22 084

Luovutuksen mukaan tuloutettavat hankkeet 17 062 12 156

Tilauskanta yhteensä 49 723 34 240

Tilauskannasta on vähennetty pitkäaikaishankkeiden osalta tuotoiksi kirjattu määrä.

Erittely pitkäaikaishankkeiden yhdistellyistä vastaavien ja vastattavien eristä 

Valmistusasteen mukaisia tuottoja vastaavat siirtosaamiset 16 106 5 388

Hankkeiden tilaajilta saadut ennakot 20 398 5 774

Erotus -4 292 -386

Taseen lyhytaikaiset osatuloutussaamiset 3 451 1 580

Taseen lyhytaikaiset ennakkomaksut pitkäaikaishankkeista 7 744 1 966

Taseen hankesaamiset netto -4 292 -386

1 000 €
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5. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT

  Liiketoiminnan muut tuotot 1.9.2005-31.8.2006 1.9.2004-31.8.2005

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot 10 54

Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä 37 35

Muut vuokratuotot 21 22

Muut tuotot 534 99

Yhteensä 602 210

6. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

  Liiketoiminnan muut kulut 1.9.2005-31.8.2006 1.9.2004-31.8.2005

Sijoituskiinteistöjen hoitokulut 4 1

Vuokrakulut 693 693

Vapaaehtoiset henkilösivukulut 389 309

Muut kulut 8 294 8 880

Yhteensä 9 381 9 883

Liiketoiminnan muut kulut sisältävät tilintarkastajille maksettuja palkkioita:

Tilintarkastuspalkkiot 82 80

Konsultointi- ym. asiantuntijapalkkiot 13 10

Yhteensä 96 90

7. POISTOT JA ARVONALENTUMISET

  Poistot hyödykeryhmittäin 1.9.2005-31.8.2006 1.9.2004-31.8.2005

Aineettomat hyödykkeet

Kehittämismenot 50 3

Aineettomat oikeudet 17 7

Muut pitkävaikutteiset menot 163 189

Yhteensä 230 200

Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset ja rakennelmat 300 297

Sijoituskiinteistöt 17 16

Koneet ja kalusto 1 061 1 103

Koneet ja kalusto, rahoitusleasing 142 142

Muut aineelliset hyödykkeet 54 70

Yhteensä 1 574 1 628

Yhteensä 1 804 1 828

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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8. TYÖSUHDE-ETUUKSISTA AIHEUTUVAT KULUT

  Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 1.9.2005-31.8.2006 1.9.2004-31.8.2005

Palkat ja palkkiot 14 788 14 357

Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt 2 521 2 020

Muut henkilösivukulut 1 332 1 456

Yhteensä 18 641 17 832

Johdon palkat ja palkkiot

Toimitusjohtajat 246 363

Hallituksen jäsenet sekä varajäsenet 48 51

Yhteensä 294 414

Konsernin henkilökunta keskimäärin tilikaudella

Toimihenkilöt 163 169

Työntekijät 247 251

Yhteensä 410 420

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista esitetään liitetietojen kohdassa 31. Lähipiiritapahtumat.

9. TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT

  Tutkimus- ja kehittämismenot 1.9.2005-31.8.2006 1.9.2004-31.8.2005

Kuluksi kirjatut tutkimus- ja kehittämismenot 83 175

Tilikaudella aktivoidut kehittämismenot 263 129

Yhteensä 345 305

10. RAHOITUSTUOTOT

  Rahoitustuotot 1.9.2005-31.8.2006 1.9.2004-31.8.2005

Korkotuotot 89 43

Osinkotuotot 1 8

Valuuttakurssivoitot 103 49

Muut rahoitustuotot 8 9

Yhteensä 201 110
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13. OSAKEKOHTAINEN TULOS

  Osakekohtainen tulos 1.9.2005-31.8.2006 1.9.2004-31.8.2005

Emoyrityksen omistajille kuuluva tilikauden voitto euroa 919 681,64 -508 717,63

Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana 2 872 302 2 872 302

Laimentamaton osakekohtainen tulos euroa/osake 0,32 -0,18

11. RAHOITUSKULUT

  Rahoituskulut 1.9.2005-31.8.2006 1.9.2004-31.8.2005

Korkokulut 442 576

Valuuttakurssitappiot 3 104

Rahoitusarvopaperien arvonalentumiset 0 4

Sijoitusten arvonalentumiset: 
Jipka Oy:n osakkeiden arvonalentuminen 190 0

Muut rahoituskulut 514 97

Yhteensä 1 149 782

Liikevoiton yläpuolella oleviin eriin sisältyvät valuuttakurssivoitot ja tappiot netotettuna -112 -318

12. TULOVEROT

  Tuloverot 1.9.2005-31.8.2006 1.9.2004-31.8.2005

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero 263 182

Edellisten tiikausien verot -9 1

Laskennalliset verot 196 -19

Yhteensä 451 164

Tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan verokannalla 26% 
laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma 1.9.2005-31.8.2006 1.9.2004-31.8.2005

Tulos ennen veroja 1 513 -85

Verot laskettuna kotimaan verokannalla 26% 393 -22

Erot tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan verokannan mukaisten verojen 
välillä aiheutuvat:

Vähennyskelvottomista kuluista 122 8

Edellisten tilikausien veroista -9 1

Tappioista, joista ei ole kirjattu verosaamista -53 175

Kirjanpidossa tehtyjen, mutta verotuksessa vähentämättömien poistojen muutoksesta -3 2

Verot tuloslaskelmassa 451 164

Efektiivinen veroprosentti 30% -194%

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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  Tilikausi 2005-2006
  1000 €

Maa- ja 
vesialueet

Raken-
nukset

Koneet ja 
kalusto

Koneet ja 
kalusto, 

rahoitus-
leasing

Muut 
aineelliset 

hyödykkeet

Ennakko-
maksut ja 

keskeneräiset 
hankinnat

Yhteensä

Hankintameno tilikauden alussa 755 9 552 15 466 2 136 1 200 643 29 753

Lisäykset 484 12 1 128 1 624

Vähennykset -674 -33 -707

Siirrot erien välillä 6 196 -268 -67

Hankintameno tilikauden lopussa 761 9 552 15 473 2 136 1 212 1 470 30 604

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden alussa -2 857 -10 398 -440 -985 -14 679

Siirtojen ja vähennysten kertyneet poistot 663 663

Poistot tilikaudella -300 -1 061 -142 -54 -1 557

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden lopussa -3 156 -10 796 -582 -1 039 -15 573

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 755 6 696 5 068 1 696 215 643 15 073

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 761 6 396 4 677 1 554 173 1 470 15 031

  Tilikausi 2004-2005
  1000 €

Maa- ja 
vesialueet

Raken-
nukset

Koneet ja 
kalusto

Koneet ja 
kalusto, 

rahoitus-
leasing

Muut 
aineelliset 

hyödykkeet

Ennakko-
maksut ja 

keskeneräiset 
hankinnat

Yhteensä

Hankintameno tilikauden alussa 755 9 599 15 217 2 136 1 136 351 29 194

Lisäykset 6 546 5 328 884

Vähennykset -262 -22 -285

Siirrot erien välillä -52 6 59 -13   

Hankintameno tilikauden lopussa 755 9 552 15 507 2 136 1 200 643 29 793

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden alussa -2 581 -9 589 -297 -894 -13 361

Siirtojen ja vähennysten kertyneet poistot 21 253 -21 253

Poistot tilikaudella -297 -1 103 -142 -70 -1 612

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden lopussa -2 857 -10 439 -440 -985 -14 720

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 755 7 018 5 628 1 839 242 351 15 833

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 755 6 696 5 068 1 696 215 643 15 073

14. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET
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  Tilikausi 2005-2006
  1000 €

Kehittämis-
menot

Aineettomat 
oikeudet

Muut pitkä-
vaikutteiset 

menot

Ennakkomaksut 
ja keskeneräiset 

hankinnat

Aineettomat 
hyödykkeet 

yhteensä

Hankintameno tilikauden alussa 129 88 1 801 4 2 021

Lisäykset 199 35 234

Vähennykset 4 -4

Siirrot erien välillä 67 67

Hankintameno tilikauden lopussa 395 88 1 839 2 322

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 
tilikauden alussa -3 -71 -1 419 -1 493

Poistot tilikaudella -50 -17 -163 -230

Kertyneet poistot ja arvonalen tumiset 
tilikauden lopussa -54 -88 -1 582 -1 723

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 126 17 382 4 528

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 342 0 257 0 599

  Tilikausi 2004-2005
  1000 €

Kehittämis-
menot

Aineettomat 
oikeudet

Muut pitkä-
vaikutteiset 

menot

Ennakkomaksut 
ja keskeneräiset 

hankinnat

Aineettomat 
hyödykkeet 

yhteensä

Hankintameno tilikauden alussa 88 1 688 4 1 780

Lisäykset 129 126 255

Vähennykset -13 -13

Hankintameno tilikauden lopussa 129 88 1 801 4 2 021

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 
tilikauden alussa -65 -1 240 -1 305

Siirtojen ja vähennysten kertyneet poistot 2 10 12

Poistot tilikaudella -3 -7 -189 -200

Kertyneet poistot ja arvonalen tumiset 
tilikauden lopussa -3 -71 -1 419 -1 493

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 23 449 4 475

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 126 17 382 4 528

15. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET PL. LIIKEARVOT

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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16. LIIKEARVOT

  Liikearvot 1.9.2005-31.8.2006 1.9.2004-31.8.2005

Hankintameno tilikauden alussa 1 702 1 702

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 1 702 1 702

Liikearvot testataan vuosittain mahdollisten arvonalentumisten varalta. Testaukset tehdään niiden rahavirtaa kerryttävien yksiköiden osalta, joihin 
liikearvot on kohdistettu.  Kerrytettävissä olevan rahamäärän arvo perustuu käyttöarvolaskelmiin. Laskelmissa käytetyt kassavirtaennusteet pohjautuvat 
johdon taloudellisiin suunnitelmiin. Diskonttokorkona on käytetty Vaahto Groupille määritettyä pääoman tuottovaatimusta (WACC) ennen veroja. 
Diskonttokorko tilikaudella 2005-2006 oli 11,83%-13,53% (2004-2005 11,83%-13,53%). Arvonalentumistestausten perusteella ei ole ollut tarvetta 
alaskirjauksiin. Yhtiön johdon käsityksen mukaan kohtuulliset muutokset keskeisissä oletuksissa eivät johda siihen, että omaisuuserien kirjanpitoarvo 
ylittäisi niistä kerrytettävissä olevan rahamäärän.

17. SIJOITUSKIINTEISTÖT

  Sijoituskiinteistöt 1.9.2005-31.8.2006 1.9.2004-31.8.2005

Hankintameno tilikauden alussa 700 700

Hankintameno tilikauden lopussa 700 700

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden alussa -375 -359

Poistot tilikaudella -17 -16

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden lopussa -392 -375

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 325 341

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 308 325

Sijoituskiinteistöjen käypä arvo tilikauden lopussa 350 350

18. PITKÄAIKAISET SAAMISET

31.8.2006 31.8.2005

Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset

Pitkäaikaiset lainasaamiset muilta 3 3

Yhteensä 3 3

Pitkäaikaiset sijoitukset

Muut pitkäaikaiset sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet 46 236

Yhteensä 46 236

Liikearvot vastaavat aiemman tilinpäätösnormiston mukaista kirjanpitoarvoa, jota on käytetty oletushankintamenona. Liikearvot kohdistuvat AK-Tehdas 
Oy:öön, AP-Tela Oy:öön ja Stelzer Rührtechnik International GmBH:han. 

Konsernin sijoitukset muihin osakkeisiin ja osuuksiin koostuvat sijoituksista noteeraamattomiin osakkeisiin, jotka ovat joko yleishyödyllisiä tai konsernin 
liiketoimintaan liittyviä osakkeita. Tilikauden aikana konserni on kirjannut arvonalentumistappion 190.000,00 euroa Jipka Oy:n osakkeista, jonka jälkeen 
ko. osakkeilla ei ole kirjanpitoarvoa konsernin taseessa. Jipka Oy on tilikauden aikana asetettu konkurssiin eikä osakkeista odoteta saatavan enää 
tuottoja.

Sijoituskiinteistöjen käypä arvo perustuu ulkopuolisen asiantuntijan arvioon kiinteistön myyntihinnasta.
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  Laskennalliset verosaamiset 31.8.2006 Kirjattu tulos-
laskelmaan

31.8.2005 Kirjattu tulos-
laskelmaan

31.8.2004

Vaihto-omaisuuden sisäisista katteista 1 -7 7 5 3

Vahvistetuista tappioista -32 32 11 21

Muista väliaikaisista eroista -11 11 -71 83

Yhteensä 1 -50 51 -55 106

Laskennalliset verovelat

Kertyneistä poistoeroista 284 63 221 -145 366

Muista väliaikaisista eroista 87 87 -10 97

IFRS-oikaisuista 433 84 349 80 269

Yhteensä 803 146 657 -75 732

20. VAIHTO-OMAISUUS

  Vaihto-omaisuus 31.8.2006 31.8.2005

Aineet ja tarvikkeet 3 087 2 918

Keskeneräiset tuotteet 3 841 4 675

Valmiit tuotteet 0 16

Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta 573 98

Yhteensä 7 501 7 708

Tilikaudella 2004-2005 ostoennakkovelkoja ei ollut kirjattu taseeseen vaihto-omaisuuden ennakkomaksuihin eikä ostovelkoihin eikä vertailutietoja ole 
tältä osin oikaistu. Tilinpäätöksessä 31.8.2005 ostoennakkovelkojen määrä oli konsernissa 103 tuhatta euroa. Tilinpäätöksessä 31.8.2006 konsernissa 
ei ollut maksamattomia ostoennakkovelkoja.

21. MYYNTISAAMISET JA MUUT SAAMISET

  Myyntisaamiset ja muut saamiset 31.8.2006 31.8.2005

Myyntisaamiset 5 209 5 958

Myyntiennakkosaamiset 1 813 0

Muut saamiset 573 358

Siirtosaamiset 4 101 2 381

Yhteensä 11 695 8 697

  Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 31.8.2006 31.8.2005

Saamiset pitkäaikaishankkeista asiakkailta 3 451 1 580

Johdannaissaamiset 11 0

Korkosaamiset 3 13

Jaksotetut henkilöstökulut 133 446

Muut siirtosaamiset 503 341

Yhteensä 4 101 2 381

Tilikaudella 2004-2005 myyntiennakkosaamisia ei ollut kirjattu taseeseen myyntisaamisiin eikä saatuihin ennakoihin eikä vertailutietoja ole tältä osin 
oikaistu. Tilinpäätöksessä 31.8.2005 myyntiennakkosaamisten määrä oli konsernissa 2.540 tuhatta euroa.

19. LASKENNALLISET VEROSAAMISET JA -VELAT

Konsernilla oli 31.8.2006 vahvistettuja tappioita 1.877 tuhatta euroa (31.8.2005 2.005 tuhatta euroa), joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista.

Vahvistetut tappiot ovat pääosin konsernin saksalaisen tytäryhtiön Stelzer Rührtechnik International GmbH:n tappioita. Yhtiössä toteutetut 
saneeraustoimenpiteet ovat parantaneet yhtiön kannattavuutta, mutta edellytyksien laskennallisen verosaamisen kirjaamiselle vahvistetuista tappioista ei 
toistaiseksi katsota täyttyvän.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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22. RAHAVARAT

  Rahavarat 31.8.2006 31.8.2005

Rahoitusarvopaperit 3 600 2 999

Rahat ja pankkisaamiset 2 391 1 811

Yhteensä 5 991 4 810

Rahavarojen muutos rahavirtalaskelmassa

Rahavarat tilikauden alussa 4 810 4 625

Rahavarat tilikauden lopussa 5 991 4 810

Taseen mukainen rahavarojen muutos 1 181 185

  Jakokelpoiset varat 31.8.2006 31.8.2005

Kertyneet voittovarat 3 950 4 510

Kertyneestä poistoerosta ja vapaaehtoisista varauksista omaan pääomaan merkitty osuus 609 895

Aktivoidut kehittämismenot -342 -126

Tilikauden tulos 920 -509

Yhteensä 5 137 4 771

23. OMAA PÄÄOMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Vaahto Group Plc Oyj:n kaupparekisteriin merkitty ja täysin maksettu osakepääoma oli 31.8.2006 2.872.302 euroa ja osakemäärä 2.872.302 kpl.  Osake-
määrässä ei tapahtunut muutoksia tilikauden 2005-2006 aikana. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön vähimmäisosakepääoma on 2.800.000 euroa ja enim-
mäisosakepääoma 11.200.000 euroa. Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa A ja K, joiden molempien nimellisarvo on 1 euro. K-osakkeella on yhtiökokouksessa 
20 ääntä ja A-osakkeella yksi ääni.

Seuraavassa on esitetty oman pääoman rahastojen kuvaukset:

Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot
Sisältää vararahaston, arvonkorotusrahaston sekä  suojausrahaston rahavirran suojauksena käytettävien johdannaisinstrumenttien käypien arvojen muu-
toksille.

Muuntoerot
Muuntoerot -rahasto sisältää ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet muuntoerot.

Osingot
Tilinpäätöspäivän jälkeen hallitus on ehdottanut jaettavaksi osinkoa 0,20 euroa/osake.

24. ELÄKEVELVOITTEET

Konsernin työntekijöiden eläketurvan kattamiseksi on tehty eläkejärjestelyjä kunkin yksikön sijaintipaikan lainsäädännön ja sosiaaliturvasäännösten mukai-
sesti. Suomessa eläketurva hoidetaan eläkevakuutusyhtiöiden kautta TEL-järjestelmän puitteissa, joka on kokonaisuudessaan katsottu maksupohjaiseksi 
järjestelyksi. Tilikauden työsuoritukseen perustuvat eläkemenot on kirjattu kokonaisuudessaan tuloslaskelmaan kuluksi. Eläkemenot on esitetty liitetiedois-
sa kohdassa 8. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut.
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25. VARAUKSET

  Pitkäaikaiset varaukset Takuuvaraukset Eläkevaraukset Yhteensä

Varausten määrä tilikauden alussa 101 166 267

Käytetyt varaukset -14 -3 -17

Varausten määrä tilikauden lopussa 87 163 250

26. KOROLLISET VELAT

  Tasearvot 31.8.2006 31.8.2005

Pitkäaikaiset korolliset velat

Lainat rahoituslaitoksilta 3 353 4 530

Eläkelainat 674 871

Rahoitusleasingvelat 287 642

Yhteensä 4 313 6 043

Lyhytaikaiset korolliset velat

Lainat rahoituslaitoksilta 3 274 4 574

Eläkelainat 197 262

Rahoitusleasingvelat 355 325

Yhteensä 3 826 5 162

  Rahoitusleasingvelat 31.8.2006 31.8.2005

Pitkäaikaiset rahoitusleasingvelat 287 642

Lyhytaikaiset rahoitusleasingvelat 355 325

Yhteensä 642 967

  Rahoitusleasingvelat, vähimmäisvuokrat 31.8.2006 31.8.2005

Alle yhden vuoden sisällä 379 362

1-5 vuoden kuluessa 295 674

Vähimmäisvuokrat 674 1 036

Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut leasingsopimuksista 32 69

Rahoitusleasingvelkojen nykyarvo 642 967

Vähimmäisvuokrien nykyarvo

Alle yhden vuoden sisällä 355 325

1-5 vuoden kuluessa 287 642

Rahoitusleasingvuokrien nykyarvo 642 967

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Pitkäaikaiset varaukset ovat konsernin Saksan yhtiön varauksia. Takuuvaraus kattaa takuuvaateisiin liittyvät kustannukset tuotteista, joihin liittyy 
tuotetakuu.  Eläkevaraus on paikallisen lainsäädännön edellyttämä varaus.
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27. OSTOVELAT JA MUUT VELAT

  Lyhytaikaiset ostovelat ja muut velat 31.8.2006 31.8.2005

Saadut ennakot 11 147 7 886

Myyntiennakkosaamiset 1 813 0

Lyhytaikaiset ostovelat 4 852 4 151

Muut lyhytaikaiset velat 760 662

Siirtovelat 3 401 3 216

Yhteensä 21 973 15 916

Tilikaudella 2004-2005 myyntiennakkosaamisia ei ollut kirjattu taseeseen myyntisaamisiin eikä saatuihin ennakoihin eikä vertailutietoja ole tältä osin 
oikaistu. Tilinpäätöksessä 31.8.2005 myyntiennakkosaamisten määrä oli konsernissa 2.540 tuhatta euroa.

Vastaavasti tilikaudella 2004-2005 ostoennakkovelkoja ei ollut kirjattu taseeseen vaihto-omaisuuden ennakkomaksuihin eikä ostovelkoihin eikä 
vertailutietoja ole tältä osin oikaistu. Tilinpäätöksessä 31.8.2005 ostoennakkovelkojen määrä oli konsernissa 103 tuhatta euroa. Tilinpäätöksessä 
31.8.2006 konsernissa ei ollut maksamattomia ostoennakkovelkoja.

  Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 31.8.2006 31.8.2005

Korkovelat 29 18

Jaksotetut henkilöstökulut 1 140 1 829

Johdannaisvelat 5 0

Projektien kuluvaraukset 212 668

Muut siirtovelat 2 015 701

Yhteensä 3 401 3 216

28. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA

Konsernin riskienhallinnan tavoitteena on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen. Pääasialliset rahoitus-
riskit ovat valuuttariski ja korkoriski. Konserni käyttää riskienhallinnassaan valuutta- ja korkojohdannaisia. Konsernin riskienhallinnan yleiset periaatteet 
hyväksyy hallitus ja niiden käytännön toteutuksesta vastaa konsernin taloushallinto yhdessä liiketoimintayksiköiden kanssa. 

Valuuttariski
Valutariskien hallinnan periaatteiden mukaisesti merkittävät valuuttakurssiriskit pääsääntöisesti suojataan. Suojauksessa käytetään valuuttatermiineitä 
sekä valuuttaoptiosopimuksia. Valuuttatermiineillä suojataan myyntisaamisia sekä tulevia saamisia. 

Johdannaissopimusten käyvät arvot esitetään liitetietojen kohdassa 29. Rahoitusvarojen ja –velkojen käyvät arvot.

Korkoriski
Korkotason muutosten vaikutukset korollisten velkojen arvoon aiheuttavat korkoriskin. Korkoriskin hallitsemiseen käytetään koronvaihto- ja korko-optio-
sopimuksia.

Luottoriski
Konsernilla ei ole merkittäviä saatavien luottoriskikeskittymiä, koska sen asiakaskunta on laaja ja jakautunut maantieteellisesti eri alueille. Luottoriskeiltä 
suojaudutaan pääasiassa maksuehdon ja maksutavan valinnalla. Konserni ei pääsääntöisesti myönnä asiakasrahoitusta, vaan toimii yhteistyössä pankki-
en ja vientiluottolaitosten kanssa tukeakseen asiakkaiden laiteinvestointien rahoitusta.

Maksuvalmiusriski
Konsernissa pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnan vaatiman rahoituksen määrää, jotta konsernilla olisi tarpeeksi likvidejä varoja toi-
minnan rahoittamiseksi ja erääntyvien lainojen takaisinmaksuun. Rahoituksen saatavuus ja joustavuus pyritään takaamaan nostamattomilla luottolimiiteillä 
sekä tililuotoilla.
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  Johdannaissopimusten 
  käyvät arvot 31.8.2006

Nimellisarvo Positiivinen käypä 
arvo

Negatiivinen käypä 
arvo

Netotettu käypä 
arvo

Valuuttajohdannaiset

Valuuttatermiinisopimukset 899 12 -1 11

Yhteensä 899 12 -1 11

Korkojohdannaiset

Koronvaihtosopimukset 3 845 0 -5 -5

Korko-optiosopimukset 3 000 0 0 0

Yhteensä 6 845 0 -5 -5

  Rahoitusvarat Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo

31.8.2006 31.8.2006 31.8.2005 31.8.2005

Myyntisaamiset ja muut saamiset 11 695 11 695 8 697 8 697

Rahoitusarvopaperit 3 600 3 600 2 999 2 999

Rahat ja pankkisaamiset 2 391 2 391 1 811 1 811

  Rahoitusvelat Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo

31.8.2006 31.8.2006 31.8.2005 31.8.2005

Rahoitusleasingvelat 642 642 967 967

Ostovelat ja muut velat 21 973 21 973 15 916 15 916

Valuttatermiinien käyvät arvot määritetään käyttämällä tilinpäätöspäivän markkinahintoja vastaavan pituisille sopimuksille. Käyvät arvot vastaavat niitä 
hintoja, jotka konserni saisi tai joutuisi maksamaan, jos se purkaisi johdannaissopimuksen tilinpäätöspäivänä.

Muiden kuin johdannaissopimuksiin perustuvien saamisten ja velkojen alkuperäinen kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa, koska diskonttauksen 
vaikutus ei ole olennainen saatavien maturiteetti huomioon ottaen.

29. RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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30. VAKUUDET JA VASTUUT

  Annetut vakuudet 31.8.2006 31.8.2005

Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä

Eläkelainat 582 791

Rahalaitoslainat 5 967 7 982

Yhteensä 6 549 8 772

Velkojen vakuudeksi annetut kiinnitykset

Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset 7 307 7 643

Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset 8 007 8 007

Yhteensä 15 314 15 650

Muiden vastuiden vakuudeksi annetut kiinnitykset

Pankkitakauslimiitin vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset 8 235 8 235

Yhteensä 8 235 8 235

Muut omasta puolesta annetut vakuudet

Talletukset 555 548

Yhteensä 555 548

  Vastuusitoumukset ja muut vastuut 31.8.2006 31.8.2005

Muut vuokrasopimukset

Leasingsopimukset

Muiden kuin rahoitusleasingsopimusten vastuut

Alle vuoden sisällä erääntyvät 252 220

1-5 vuoden sisällä erääntyvät 138 199

Yhteensä 389 419

Muut omasta puolesta annetut vastuusitoumukset

Annetut takaukset 637 703

Yhteensä 637 703

Konserni on vuokrannut käyttöönsä tuotanto- ja toimistorakennuksia erityyppisin purettavissa olevin vuokrasopimuksin. 
Tuloslaskelmaan kirjatut vuokrakulut on esitetty liitetiedoissa kohdassa 6. Liiketoiminnan muut kulut.

Tilikauden loppuun mennessä luovutetuista projekteista on konsernin yhtiöillä luovutuksiin liittyvä takuuaikainen vastuu.

Muut kuin rahoitusleasingsopimukset sisältävät pääasiassa lyhytaikaisia IT-laitteiden ja -ohjelmistojen leasingsopimuksia.



Yhteisön, jossa hallituksen jäsenet käyttävät määräysvaltaa, omistus AP-Tela Oy:stä 18,75%.
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31. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Konsernin emo- ja tytäryrityssuhteet

Konserniyritykset

  Yhtiö Kotipaikka Osakkeiden Emoyhtiön Osuus
lukumäärä kpl omistusosuus % äänivallasta %

 
AK-Tehdas Oy Tampere 2 900 100,00 100,00
Akpija Oy Joutseno 190 100,00 100,00
AP-Tela Oy Kokkola 250 52,08 52,08
Japrotek Oy Ab Pietarsaari 100 000 100,00 100,00
Profi tus Oy Hollola 1 600 100,00 100,00
Stelzer Rührtechnik International GmbH Warburg, Saksa 100,00 100,00
Vaahto Oy Hollola 2 700 100,00 100,00

Profi tus Oy:llä ei ole tilikauden aikana ollut toimintaa.

Alakonsernien tytäryhtiöomistukset

  Yhtiö Kotipaikka Osakkeiden Konsernin Konsernin osuus
lukumäärä kpl omistusosuus % äänivallasta %

AK-Tehdas AB Lindesberg, Ruotsi 100,00 100,00

Alakonsernien osakkuusyhtiöomistukset

  Yhtiö Kotipaikka Osakkeiden Konsernin Konsernin osuus
lukumäärä kpl omistusosuus % äänivallasta %

Slalom, Closed Joint Stock Company Pietari, Venäjä 120 50%

Lähipiirin omistukset konserniyhtiöissä

Akpija Oy omistaa sijoituskiinteistön, joka on vuokrattuna konsernin ulkopuoliselle vuokralaiselle. Yhtiöllä ei ole muuta liiketoimintaa.

  Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet 1.9.2005-31.8.2006 1.9.2004-31.8.2005

Vuokratuotot
Tontin vuokratuotot yhteisöltä, jossa hallituksen jäsenet käyttävät määräysvaltaa 9 9

Vuokrakulut
Tehdaskiinteistön vuokrakulut yhteisölle, jossa hallituksen jäsenet käyttävät määräysvaltaa 392 392
Toimistohuoneiston vuokrakulut yhteisölle, jossa hallituksen jäsenet käyttävät määräysvaltaa 56 56

  Johdon työsuhde-etuudet 1.9.2005-31.8.2006 1.9.2004-31.8.2005

Emoyhtiön johdon palkat ja palkkiot

Toimitusjohtaja:
Vaahto Antti 10 10
Hallituksen jäsenet:
Jaatinen Seppo 19 19
Unkuri Martti 15 15
Vaahto Antti 5 5
Vaahto Ilkka 2 6
Vaahto Mikko 4 6

Konsernin johtoon kuuluville henkilöille ei ole määritelty erityisiä ehtoja eläkkeelle siirtymisestä eikä eläke-eduista eikä irtisanomiseen liittyviä ehtoja.  
Konsernin johtoon kuuluville henkilöille ei ole annettu palkkioksi yhtiön omia osakkeita. Konsernissa ei ole käytössä voimassa olevaa optio-ohjelmaa.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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32. SIIRTYMINEN IFRS-
RAPORTOINTIIN

Kuten liitetietojen kohdassa Tilinpäätöksen laa-
timisperusta on todettu, tämä on Vaahto Group 
–konsernin ensimmäinen IFRS-periaatteiden 
mukaisesti laadittu tilinpäätös. Ennen IFRS-stan-
dardien käyttöönottoa konsernin tilinpäätökset 
on laadittu suomalaisen tilinpäätösnormiston 
mukaisesti.

Vaahto Group -konsernin siirtymäpäivä IFRS:ään 
oli 1.9.2004 lukuun ottamatta rahoitusinstru-
mentteja koskevia standardeja IAS 32 Rahoitus-
instrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot ja 
esittämistapa sekä IAS 39 Rahoitusinstrumentit: 
kirjaaminen ja arvostaminen, joita on sovellettu 
1.9.2005 lähtien.

IFRS-laadintaperiaatteisiin siirtymisessä on nou-
datettu IFRS 1 –siirtymästandardia. Standardin 
sallimista helpotuksista on käytetty mahdollisuus 
olla soveltamatta IAS 22 Yritysten yhteenliittymät 
-standardia takautuvasti aikaisempiin yritysten 
yhteenliittymiin. Aineellisen käyttöomaisuuden 
hankintamenoina on käytetty omaisuuden arvon-
korotettuja määriä poistot huomioiden. 

Selostus Vaahto Group -konsernin IFRS-tilin pää -
tös käytäntöön siirtymisestä sekä IFRS-stan dar-
dien mukaisen siirtymähetken avaavan taseen 
1.9.2004 oikaisut aiemman tilinpäätöskäytännön 
mukaiseen, tilikauden 2003-2004 päättävään 
taseeseen nähden on esitetty pörssitiedottees-
sa 30.1.2006. 

Seuraavassa kerrotaan IFRS-laskentaperiaat-
teiden käyttöönoton vaikutuksista konsernin 
omaan pääomaan ja tulokseen. 

1. Aineelliset hyödykkeet
Konsernin aineellisiin hyödykkeisiin kuuluvat ra-
kennukset ja maa-alueet on arvostettu avaavas-
sa taseessa IFRS 1-standardin sallimalla tavalla 
aikaisempina vuosina arvonkorotettuihin käypiin 
arvoihin vähennettynä takautuvilla poistoilla. 
Konsernin ulkopuolelle vuokrattu kiinteistö käsi-
tellään IFRS-taseessa sijoituskiinteistönä. 

Suomalaista tilinpäätöskäytäntöä noudatet-
taessa vuokrasopimuksia on käsitelty muina 
rahoitussopimuksina, jolloin niiden perusteella 
määräytyvät vuokrat on kirjattu kuluiksi tasa-
suurina erinä vuokra-ajan kuluessa. IFRS-rapor-
toinnissa osa vuokrasopimuksista on luokiteltu 
rahoitusleasingsopimuksiksi. Rahoitusleasing-
sopimuksilla vuokralle otetut hyödykkeet on 

kirjattu taseeseen aineellisiin hyödykkeisiin ja ne 
poistetaan pääsääntöisesti vuokrasopimuskau-
den kuluessa. Niitä vastaavat vuokravelvoitteet 
kirjataan taseen pitkä- ja lyhytaikaisiin korollisiin 
velkoihin. 

2. Liikearvo
Konsernitaseen liikearvo muodostuu konsernilii-
kearvosta sekä Saksan yhtiön taseessa olevasta 
liikearvosta.

Suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti 
taseeseen kirjattu konserniliikearvo on muodos-
tunut hankintahinnan ja tytäryhtiön hankintahet-
ken oman pääoman erotuksena. Konserniliike-
arvoa on osittain kohdistettu niihin tytäryhtiön 
aineellisiin hyödykkeisiin, joista sen on katsottu 
johtuvan. Konserniliikearvosta on suomalaisen 
tilinpäätöskäytännön mukaisesti vähennetty 
suunnitelman mukaiset poistot.

Saksan yhtiön liikearvosta on samoin tehty vuo-
sittain konsernitilinpäätöksessä suomalaisen 
tilinpäätöskäytännön mukaisesti suunnitelman 
mukaiset poistot.

Avaavassa IFRS-taseessa konsernin liikearvot 
säilyivät muuttumattomina IFRS 1-siirtymästan-
dardin salliman helpotuksen mukaisesti. IFRS-
tilinpäätöskäytännön mukaisesti liikearvoista ei 
lasketa enää suunnitelman mukaisia poistoja. 

3. Laskennalliset verovelat ja -
saamiset
FAS:n mukaiseen konsernitilinpäätökseen sisäl-
tyvät konserniyhtiöiden tilikauden tulosten ja pai-
kallisten verosäännösten perusteella tilinpäätös-
hetkellä vallitsevan verokannan mukaan lasketut 
verot. Laskennallinen verovelka tai –saaminen 
on laskettu kaikista kirjanpidon ja verotuksen 
välisistä jaksotuseroista tilinpäätöshetkellä vallit-
sevaa verokantaa käyttäen. 

IFRS-laadintaperiaatteiden mukaisesti lasken-
nallinen verovelka on kirjattu pääsääntöisesti 
kaikista veronalaisista eroista. IFRS-laadintaperi-
aatteisiin siirtymisestä aiheutuvista oikaisuista on 
huomioitu laskennallinen verovaikutus. 

4. Oma pääoma
Merkittävimmät kertyneisiin voittovaroihin sekä 
muihin rahastoihin kirjattavat IFRS-oikaisut joh-
tuvat rahoitusleasinghyödykkeiden varoihin ja 
velkoihin kirjattavien määrien erotuksesta, las-
kennallisten verojen muutoksesta sekä raken-
nusten arvonkorotusten takautuvista poistoista.

Merkittävimmät tilikauden tulokseen vaikuttavat 
IFRS-oikaisut johtuvat rahoitusleasinghyödykkei-
den vuokrien sekä poistojen ja rahoituskulujen 
määrien erotuksesta, liikearvopoistojen peruu-
tuksesta sekä laskennallisen verovelan ja -saa-
misen oikaisuista.

Vähemmistön osuus omasta pääomasta esite-
tään IAS 1 -standardin mukaisesti omana erä-
nään omassa pääomassa, kun se suomalaisen 
tilinpäätöskäytännön mukaan on esitetty erillään 
emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluvasta 
omasta pääomasta.

5. Pitkä- ja lyhytaikaiset velat
Rahoitusleasinghyödykkeiden vuokravelvoitteet 
kirjataan taseen pitkä- ja lyhytaikaisiin korollisiin 
velkoihin.

Rahoitusinstrumentteja koskevien standar-
dien IAS 32 Rahoitusinstrumentit: tilinpää-
töksessä esitettävät tiedot ja esittämistapa 
ja IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen 
ja arvostaminen käyttöönotto

Rahoitusinstrumentteja koskevia standardeja 
IAS 32 ja IAS 39 on sovellettu 1.9.2005 lähti-
en. Johdannaissopimukset arvostetaan käypiin 
arvoihin taseeseen ja käypien arvojen muutokset 
kirjataan oman pääoman suojausinstrumenttien 
rahastoon, mikäli johdannaiseen sovelletaan IAS 
39 –standardin vaatimusten mukaista suojaus-
laskentaa. Mikäli johdannaiseen ei sovelleta em. 
suojauslaskentaa, kirjataan sen käyvän arvon 
muutokset tuloslaskelmaan. Vertailulukuina esi-
tettävään 31.8.2005 tilinpäätökseen ei ole kirjat-
tu johdannaisten käypiä arvoja. Johdannaisten 
käypiä arvoja ei ole myöskään kirjattu tilikauden 
2005-2006 avaavaan taseeseeen, koska niiden 
määrä ei ole ollut merkittävä. Tilinpäätöksessä 
31.8.2006 kaikkiin konsernin avoinna oleviin 
johdannaissopimuksiin on sovellettu IAS 39 
–standardin vaatimusten mukaista suojauslas-
kentaa ja niiden käyvät arvot on kirjattu omaan 
pääomaan.

33. SELOSTUS 
OLENNAISISTA OIKAISUISTA 
RAHAVIRTALASKELMAAN

IFRS-standardien mukaisen ja suomalaisen tilin-
päätösnormiston mukaisen rahavirtalaskelman 
välillä ei ole olennaisia eroja.
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FAS IFRS-oikaisut IFRS
  Tilinpäätös 31.8.2004 31.8.2004 1.9.2004 1.9.2004

Varat

Aineettomat hyödykkeet 506 -31 475
Liikearvo 1 702 1 702
Sijoituskiinteistöt 341 341
Aineelliset hyödykkeet 14 459 1 374 15 833
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 3 3
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 239 239
Laskennallinen verosaaminen 79 27 106
Pitkäaikaiset varat yhteensä 16 989 1 710 18 699

Vaihto-omaisuus 5 415 5 415
Myyntisaamiset ja muut saamiset 14 347 14 347
Rahoitusarvopaperit 2 450 2 450
Rahat ja pankkisaamiset 2 175 2 175
Lyhytaikaiset varat 24 387 24 387

Varat yhteensä 41 375 1 710 43 086

Oma ja vieras pääoma

Osakepääoma 2 872 2 872
Ylikurssirahasto 6 6
Muut rahastot 2 223 -100 2 123
Kertyneet voittovarat 5 637 110 5 747
Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 10 739 9 10 748
Vähemmistöosuus 816 68 884
Oma pääoma 11 555 78 11 632

Laskennallinen verovelka 381 351 732
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 5 448 967 6 416
Pitkäaikaiset varaukset 292 292
Pitkäaikainen vieras pääoma 6 121 1 319 7 440

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 8 773 314 9 087
Ostovelat ja muut velat 14 926 14 926
Tuloverovelka 1 1
Lyhytaikainen vieras pääoma 23 700 314 24 013

Vieras pääoma yhteensä 29 821 1 633 31 453

Oma ja vieras pääoma yhteensä 41 375 1 710 43 086

TASEEN TÄSMÄYTYSLASKELMA FAS - IFRS

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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FAS IFRS-oikaisut IFRS
  Tilinpäätös 1.9.2004- 1.9.2004- 1.9.2004-
  1.9.2004 - 31.8.2005 31.8.2005 31.8.2005 31.8.2005

Liikevaihto 58 084 58 084
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 2 234 2 234
Valmistus omaan käyttöön 339 339
Liiketoiminnan muut tuotot 210 210
Materiaalit ja palvelut -30 736 -30 736
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -17 832 -17 832
Poistot -1 884 56 -1 828
Liiketoiminnan muut kulut -10 245 362 -9 883
Liikevoitto 170 418 588
Rahoitustuotot ja -kulut -624 -49 -673
Tulos ennen veroja -455 370 -85
Tuloverot -140 -25 -164
Tilikauden tulos -594 345 -249

Tilikauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille -842 333 -509
Vähemmistöosakkaille 248 12 260
Yhteensä -594 345 -249

TULOSLASKELMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA FAS - IFRS

TASEEN TÄSMÄYTYSLASKELMA FAS - IFRS
FAS IFRS-oikaisut IFRS

  Tilinpäätös 31.8.2005 31.8.2005 31.8.2005 31.8.2005

Varat

Aineettomat hyödykkeet 528 528
Liikearvo 1 496 206 1 702
Sijoituskiinteistöt 325 325
Aineelliset hyödykkeet 13 864 1 209 15 073
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 3 3
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 236 236
Laskennallinen verosaaminen 39 11 51
Pitkäaikaiset varat yhteensä 16 167 1 751 17 918

Vaihto-omaisuus 7 708 7 708
Myyntisaamiset ja muut saamiset 8 697 8 697
Tuloverosaaminen 113 113
Rahoitusarvopaperit 2 999 2 999
Rahat ja pankkisaamiset 1 811 1 811
Lyhytaikaiset varat 21 327 21 327

Varat yhteensä 37 495 1 751 39 246

Oma ja vieras pääoma

Osakepääoma 2 872 2 872
Ylikurssirahasto 6 6
Muut rahastot 2 223 -105 2 119
Kertyneet voittovarat 4 449 447 4 897
Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 9 551 342 9 893
Vähemmistöosuus 1 065 81 1 146
Oma pääoma 10 616 423 11 039

Laskennallinen verovelka 297 360 657
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 5 401 642 6 043
Pitkäaikaiset varaukset 267 267
Pitkäaikainen vieras pääoma 5 965 1 002 6 967

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 4 836 325 5 162
Ostovelat ja muut velat 15 916 15 916
Tuloverovelka 163 163
Lyhytaikainen vieras pääoma 20 914 325 21 240

Vieras pääoma yhteensä 26 879 1 328 28 207

Oma ja vieras pääoma yhteensä 37 495 1 751 39 246
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EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA, FAS

  1 000 €                                       1.9.2005-31.8.2006 1.9.2004-31.8.2005 Liitetieto

LIIKEVAIHTO 1 697 1 501 2

Liiketoiminnan muut tuotot 162 113 3

Henkilöstökulut -549 -513 5

Poistot ja arvonalentumiset -81 -90 6

Liiketoiminnan muut kulut -791 -831 7

LIIKEVOITTO 438 181 4

Rahoitustuotot ja -kulut -196 10 8

VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISERIÄ 242 191

Satunnaiset erät -40 -190 9

VOITTO/TAPPIO SATUNNAISERIEN JÄLKEEN 202 1

Tuloverot -115 -2 10

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 86 -1

  1 000 € 31.8.2006 31.8.2005 Liitetieto

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet 55 104

Aineelliset hyödykkeet 95 60

Sijoitukset 8 917 9 167

PYSYVÄT VASTAAVAT 9 066 9 331 12

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset saamiset 1 227 712

Rahat ja pankkisaamiset 967 675

VAIHTUVAT VASTAAVAT 2 194 1 387 13

VASTAAVAA 11 260 10 718

VASTATTAVAA 

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 2 872 2 872

Muut rahastot 2 228 2 228

Edellisten tilikausien voitto 4 582 4 928

Tilikauden voitto/tappio 86 -1

OMA PÄÄOMA 9 769 10 028 14

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 1 305 540

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 185 150

VIERAS PÄÄOMA 1 490 690 15

VASTATTAVAA 11 260 10 718

EMOYHTIÖN TASE, FAS
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   1 000 € 1.9.2005-31.8.2006 1.9.2004-31.8.2005

Liiketoiminnan rahavirta

Tulos ennen satunnaisia eriä 242 191

Oikaisut:

Suunnitelman mukaiset poistot 81 90

Rahoitustuotot ja -kulut 196 -10

Muut oikaisut -10 0

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 509 271

Käyttöpääoman muutos:

Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos -20 -114

Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 35 -27

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 524 130

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan

rahoituskuluista -35 -6

Saadut osingot liiketoiminnasta 80 0

Saadut korot liiketoiminnasta 9 15

Maksetut välittömät verot -115 -2

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 463 137

Investointien rahavirta 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -66 -39

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 10 3

Investoinnit muihin sijoituksiin 0 -396

Myönnetyt lainat -535 0

Lainasaamisten takaisinmaksut 40 230

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -551 -202

Rahoituksen rahavirta

Lyhytaikaisten lainojen nostot 865 420

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -100 0

Maksetut osingot ja muu voitonjako -345 -345

Konserniavustukset -40 -190

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 380 -115

Laskelman mukainen rahavarojen muutos 292 -179

Rahavarat tilikauden alussa 675 854

Rahavarat tilikauden lopussa 967 675

Taseen mukainen rahavarojen muutos 292 -179

EMOYHTIÖN RAHAVIRTALASKELMA, FAS
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1. TILINPÄÄTÖKSEN 
LAADINTAPERIAATTEET

Valuuttamääräiset erät
Ulkomaanrahan määräiset tapahtumat kirjataan 
tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyes-
sä avoimena olevat ulkomaanrahan määräiset 
saamiset ja velat arvostetaan käyttaen tilinpää-
töspäivän kursseja.

Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan muihin tuottoihin on kirjattu käyt-
töomaisuuden myyntivoittoja sekä konserniyhti-
öiltä saatuja liiketoiminnan muita tuottoja.

Tutkimus- ja kehitysmenot
Pulp & Paper Machinery –liiketoiminnan tuote-
kehitysmenoja on tilikauden aikana aktivoitu 64 
tuhatta euroa aineellisiin hyödykkeisiin koneisiin 
ja kalustoon. Muilta osin tutkimus- ja tuotekehi-
tysmenot on kirjattu kuluksi.

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Eläkkeet
Emoyhtiön henkilöstön eläketurva on hoidettu 
vakuuttamalla eläkevakuutusyhtiössä. Lakisää-
teiset eläkemenot on kirjattu kuluksi kertymisti-
likaudella. 

Leasingmaksut
Emoyhtiön tilinpäätöksessä leasingmaksut on 
kirjattu vuosikuluksi Suomen kirjanpitolainsää-
dännön mukaan.

Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet sisältävät tietokone-
ohjelmia. Ne kirjataan alkuperäiseen hankinta-
menoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla 
poistoilla. Tietokoneohjelmien taloudellinen pito-
aika on 5 vuotta.

Aineelliset hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet on kirjattu taseeseen alku-
peräiseen hankintamenoon vähennettynä suunni-
telman mukaisilla poistoilla. Taloudelliset pitoajat 
rakennuksille ja rakennelmille ovat 35-40 vuotta 
ja koneille sekä kalustolle  5-25 vuotta. 

Tuloverot
Tuloverot on kirjattu Suomen verolainsäädännön 
mukaan.
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  1 000 € 1.9.2005-31.8.2006 1.9.2004–31.8.2005 
  

2.  LIIKEVAIHTO TOIMIALUEITTAIN JA MARKKINA-ALUEITTAIN

 Toimialoittainen jakauma   
 Konserniyhtiöiden hallinto 1 697 1 501
 Yhteensä 1 697 1 501 
 
 Maantieteellinen jakauma  
 Suomi 1 697 1 501
 Yhteensä 1 697 1 501 
   
3.  LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT

 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 10 8
 Muut 152 106
 Yhteensä 162 114 
 
4.  LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN

 Konserniyhtiöiden hallinto 438 181
 Yhteensä 438 181 
   
5.  HENKILÖSTÖTIEDOT  

 Henkilöstön määrä tilikauden aikana keskimäärin  
 Toimihenkilöt 9 9
 Yhteensä 9 9 
  
 Henkilöstökulut  
 Palkat ja palkkiot luontaisetuineen 434 399
 Eläkekulut 68 64
 Muut henkilöstösivukulut 46 49
 Yhteensä 549 513 
  
 Johdon palkat ja palkkiot  
 Toimitusjohtaja  10 10
 Hallituksen jäsenet sekä varajäsenet 45 48
 Yhteensä 54 58 
   
6.  POISTOT JA ARVONALENNUKSET

 Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty 
 ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot 
 on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun 
 taloudellisen käyttöiän mukaan tasapoistoin.   
   
 Käyttöajat 
 Muut pitkävaikutteiset menot 5-10 v 
 Rakennukset 35-40 v 
 Koneet ja kalusto 5-25 v  
  
 Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 81 90
 Yhteensä 81 90 
   
7.  LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 

 Vuokrat 136 159 
 Vapaaehtoiset henkilösivukulut 9 -44 
 Muut kulut 647 716 
 Yhteensä 791 831 
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EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

8.  RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT  

 Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista  
 Saman konsernin yrityksiltä 80 0
 Yhteensä 80 0

 Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista   
 Muilta 0 1
 Yhteensä 0 1

 Muut korko- ja rahoitustuotot  
 Saman konsernin yrityksiltä 1 7 
 Muilta 8 8
 Yhteensä 8 15

 Rahoitustuotot yhteensä 89 16

 Sijoitusten arvonalennukset  
 Konserniosuuksien arvonalentumiset 250 0
 Yhteensä 250 0

 Korkokulut ja muut rahoituskulut  
 Saman konsernin yrityksille 34 5
 Yhteensä 35 6

 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -196 10 
   
9.  SATUNNAISET ERÄT  

 Satunnaiset kulut/annettu konserniavustus 40 190
 Yhteensä 40 190 
   
10. TULOVEROT  

 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 126 52 
 Tuloverot satunnaisista eristä -10 -49
 Yhteensä 115 2 
  
11. OSAKKEET JA OSUUDET MUISSA YHTIÖISSÄ  

 Konserniyritykset  

 Yhtiö Kotipaikka Lukumäärä Emoyhtiön 
   kpl omistusosuus % 
     
 AK-Tehdas Oy Tampere 2 900 100,00
 Akpija Oy Joutseno 190 100,00
 AP-Tela Oy Kokkola 250 52,08
 Japrotek Oy Ab Pietarsaari 100 000 100,00
 Profi tus Oy Hollola 1 600 100,00
 Stelzer Rührtechnik International GmbH Warburg, Saksa  100,00
 Vaahto Oy Hollola 2 700 100,00 
  
12. PYSYVÄT VASTAAVAT 31.8.2006 31.8.2005

 Aineettomat hyödykkeet  

 Muut pitkävaikutteiset menot  
 Hankintameno tilikauden alussa 387 349 
 Lisäykset  2 38 
 Kertyneet poistot tilikauden alussa -283 -230 
 Tilikauden poisto -52 -53
 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 55 104

 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 55 104

 1 000 € 1.9.2005-31.8.2006 1.9.2004–31.8.2005
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 Aineelliset hyödykkeet  

 Koneet ja kalusto  
 Hankintameno tilikauden alussa 490 529 
 Lisäykset  64 1 
 Vähennykset -41 -40 
 Kertyneet poistot tilikauden alussa -430 -433 
 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 41 40 
 Tilikauden poisto -29 -37
 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 95 60

 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 95 60

 Sijoitukset   

 Konserniyritysten osakkeet  
 Hankintameno tilikauden alussa 9 675 9 279 
 Lisäykset 0 396 
 Kertyneet poistot tilikauden alussa -528 -528 
 Arvonalennukset -250 0

 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 8 897 9 147

 Muut osakkeet  
 Hankintameno tilikauden alussa 19 23 
 Vähennykset 0 -3
 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 19 19

 Sijoitukset yhteensä 8 917 9 167 
   
13. VAIHTUVAT VASTAAVAT  

 Lyhytaikaiset saamiset ulkopuolisilta   
 Muut saamiset 1 1 
 Siirtosaamiset 39 63

 Yhteensä 40 64

 Lyhytaikaiset saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä   
 Myyntisaamiset 672 624 
 Lainasaamiset 515 20 
 Siirtosaamiset 0 4

 Yhteensä 1 187 648

 Lyhytaikaiset saamiset  yhteensä 1 227 712

 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät:  
 Jaksotetut henkilöstökulut 28 24 
 Jaksotetut verot 0 30 
 Muut siirtosaamiset 11 10 
 Muut siirtosaamiset, konserni 0 4
 Siirtosaamiset yhteensä 39 67

 Saamiset  yhteensä 1 227 712 
  

 1 000 € 31.8.2006 31.8.2005



48

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

 1 000 € 31.8.2006 31.8.2005

14. OMA PÄÄOMA  

 Osakepääoma tilikauden alussa 2 872 2 872
 Osakepääoma tilikauden lopussa 2 872 2 872

 Vararahasto tilikauden alussa 2 228 2 228
 Vararahasto tilikauden lopussa 2 228 2 228

 Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden alussa 4 927 5 273 
 Osingonjako -345 -345
 Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden lopussa 4 582 4 928

 Tilikauden voitto/tappio 86 -1

 Oma pääoma yhteensä 9 769 10 028

 Laskelma jakokelpoisista voittovaroista  
 Voitto edellisiltä tilikausilta 4 582 4 928 
 Tilikauden voitto 86 -1
 Jakokelpoiset varat yhteensä 4 669 4 927

 Osakepääoman jakautuminen lajeittain kpl euroa 
 A-osakkeet (1 ääni/osake) 1 452 751 1 452 751 
 K-osakkeet (20 ääntä/osake) 1 419 551 1 419 551 
 Yhteensä 2 872 302 2 872 302 
   
15. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA  

 Lyhytaikaiset velat ulkopuolisille  
 Ostovelat 28 19 
 Muut velat 67 83 
 Siirtovelat 91 48
 Yhteensä 185 150

 Lyhytaikaiset velat samaan konserniin kuuluville yrityksille  
 Muut velat 1 305 540
 Yhteensä 1 305 540

 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 490 690

 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät:  
 Jaksotetut henkilöstökulut 47 44 
 Jaksotetut verovelat 44 3
 Siirtovelat yhteensä 91 48

 Vieras pääoma yhteensä 1 490 690 
   
16. ANNETUT VAKUUDET  

 Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet  
 Talletukset 555 548
 Yhteensä 555 548 
   
17. VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT  

 Leasingsopimuksista maksamatta olevat määrät   
 Tilikaudella 2006-2007 maksettavat 115 105 
 Myöhemmin maksettavat 129 107
 Yhteensä 244 212 

 Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut 
 vastuusitoumukset  
 Annetut takaukset 637 703
 Yhteensä 637 703 
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Osakepääoma
Vaahto Group Plc Oyj:n kaupparekisteriin mer-
kitty ja täysin maksettu osakepääoma 31.8.2006 
oli 2 872 302 euroa ja osakemäärä 2 872 302 
kpl. Osakemäärässä ei tapahtunut muutoksia 
tilikauden 2005 – 2006 aikana. Yhtiöjärjestyksen 
mukaan yhtiön vähimmäispääoma on 2 800 000 
euroa ja enimmäispääoma 11 200 000 euroa, 
joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa 
tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Yhtiöllä 
on kaksi osakesarjaa A ja K, joiden molempien 
nimellisarvo on yksi (1) euro. K-osakkeella on 
yhtiökokouksessa kaksikymmentä (20) ääntä ja 
A-osakkeella yksi (1) ääni. 

Osakkeiden noteeraus
Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeet noteerataan 
Helsingin Pörssissä. 

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Osakkeen kurssikehitys ja vaihto 
Vaahto Group Plc Oyj:n A-osakkeita vaihdettiin 
tilikauden aikana 614 526 kpl (42,3 %) ja K-
osakkeita 184 810 kpl (13,0 %). A-osakkeen alin 
kurssi oli 4,21 euroa, ylin 8,70 euroa, keskikurssi 
6,22 euroa ja tilikauden viimeinen kaupanteko-
kurssi 6,50 euroa. K-osakkeen alin kurssi oli 
4,38 euroa, ylin kurssi 9,57 euroa, keskikurssi 
5,76 euroa ja tilikauden viimeinen kaupanteko-
kurssi 7,37 euroa. Koko osakekannan markkina-
arvo 31.8.2006 oli 19,9 milj. euroa. Yhtiöllä on 
Nordea Pankki Suomi Oyj;n kanssa LP-markki-
natakaussopimus.

Hallituksen valtuudet
Tilikauden aikana ei ole päätetty osakeanneista 
eikä laskettu liikkeelle vaihtovelkakirjalainoja tai 
optio-oikeuksia. Hallituksella ei ole voimassa 
olevaa valtuutusta osakeantiin tai vaihtovelka-
kirja- tai optiolainan liikkeellelaskuun eikä omien 
osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen. 

Osinkoehdotus  
Hallitus ehdottaa 14.12.2006 kokoontuvalle yh-
tiökokoukselle, että yhtiökokouksen käytettävä-
nä olevista voittovaroista jaetaan osinkoa 0,20 
euroa osakkeelta eli yhteensä 574.460,40 euroa, 
mikä on 62,5 % konsernin osakekohtaisesta vuo-
situloksesta. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti 
osingonmaksun täsmäytyspäivä on 19.12.2006 
ja osingon maksupäivä 28.12.2006.

Osakkeenomistajat 
ja johdon omistus
Tilikauden lopussa 31.8.2006 Vaahto Group Plc 
Oyj:llä oli 340 rekisteröityä osakkeenomistajaa. 
Hallintarekisterissä oli yhteensä 37 000 osaket-
ta. Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja 
omistivat 31.8.2006 yhteensä 505 633 A-osa-
ketta ja 505 800 K-osaketta, mikä on 35,6 % 
yhtiön äänistä.
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OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT A-osakkeet K-osakkeet Yhteensä Äänistä
31.8.2006 kpl % kpl % kpl % %

Vaahto Antti 255 033 17,6 255 200 18,0 510 233 17,8 18,0
Vaahto Mikko 250 600 17,3 250 600 17,7 501 200 17,4 17,6
Vaahto Ilkka 247 000 17,0 247 000 17,4 494 000 17,2 17,4
Vaahto Heikki 0 0,0 384 700 27,1 384 700 13,4 25,8
Laakkonen Mikko 308 550 21,2 54 350 3,8 362 900 12,6 4,7
Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia 35 000 2,4 35 000 2,5 70 000 2,4 2,5
Hymy Lahtinen Oy 15 000 1,0 42 400 3,0 57 400 2,0 2,9
Suutari Pekka 18 100 1,2 20 000 1,4 38 100 1,3 1,4
Lutosa Oy 16 067 1,1 16 400 1,2 32 467 1,1 1,2
Kanerva Jyri 24 100 1,7 2 200 0,2 26 300 0,9 0,2
Yhteensä 10 suurinta 1 169 450 77,7 1 307 850 85,9 2 477 300 81,6 91,6

OSAKEOMISTUKSEN JAKAUTUMA Osakkaita Osakkeita Ääniä
SUURUUSLUOKITTAIN  31.8.2006 kpl % kpl % kpl %

  1 - 100 110 32,4 6 211 0,2 53 103 0,2
 101 - 1 000 151 44,4 66 781 2,3 440 283 1,5

1 001 - 10 000 62 18,2 203 025 7,1 1 496 925 5,0
10 001 - 100 000 12 3,5 339 784 11,8 2 919 813 9,8

 100 001 - 1 000 000 5 1,5 2 253 033 78,4 24 898 183 83,4

340 100,0 2 868 834 99,9 29 808 307 99,9

Yhteistilillä 3 468 0,1 35 464 0,1
2 872 302 100,0 29 843 771 100,0

OSAKEOMISTUKSEN JAKAUTUMA Osakkaita Osakkeita Ääniä
OMISTAJARYHMITTÄIN  31.8.2006 kpl % kpl % kpl %

Yritykset 33 9,7 169 767 5,9 1 920 256 6,4
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset   6 1,8 119 836 4,2 916 506 3,1
Julkisyhteisöt 1 0,3 18 040 0,6 189 420 0,6
Kotitaloudet 297 87,4 2 538 791 88,4 26 750 225 89,6
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 2 0,6 1 200 0,0 10 700 0,0
Ulkomaat 1 0,3 21 200 0,7 21 200 0,1

340 100,0 2 868 834 99,9 29 808 307 99,9

Yhteistilillä 3 468 0,1 35 464 0,1
2 872 302 100,0 29 843 771 100,0

JOHDON OSAKKEENOMISTUS A-osakkeet K-osakkeet Yhteensä Äänistä
31.8.2006 kpl % kpl % kpl % %

Hallitus
Jaatinen Seppo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
Unkuri Martti 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
Vaahto Antti 255 033 17,6 255 200 18,0 510 233 17,8 18,0
Vaahto Mikko 266 667 18,4 267 000 18,8 533 667 18,6 18,8

Konsernin johto
Vaahto Antti, toimitusjohtaja 255 033 17,6 255 200 18,0 510 233 17,8 18,0
Klinga Anssi, talousjohtaja 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0

Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat
Kontiainen Antti 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
Lassfolk Torsten 20 0,0 20 0,0 40 0,0 0,0
Vaahto Antti 255 033 17,6 255 200 18,0 510 233 17,8 18,0
Viitasalo Pekka 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0

Omistukset sisältävät myös määräysvallassa olevien yhtiöiden sekä alaikäisten holhottavien osakkeet.
Hallituksen jäsenillä sekä konsernin tai tytäryhtiöiden johtoon kuuluvilla henkilöillä ei ole yhtiön osakejohdannaisiin kannustusjärjestelmiin perustuvia 
omistuksia tai oikeuksia.
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  Taloudellista kehitystä kuvaavat 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002

  tunnusluvut 1 000 € 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk

IFRS IFRS FAS FAS FAS

 

Liikevaihto 65 414 58 084 61 700 71 271 65 846

Liikevaihdon muutos, % 12,6 -5,9 -13,4 8,2 -18,2

Liikevoitto/-tappio 2 461 588 2 812 -1 261 -564

% liikevaihdosta 3,8 1,0 4,6 -1,8 -0,9

Voitto/tappio ennen veroja 1 513 -85 2 167 -1 903 -1 093

% liikevaihdosta 2,3 -0,1 3,5 -2,7 -1,7

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta 920 -509 1 676 -1 651 -785

% liikevaihdosta 1,4 -0,9 2,7 -2,3 -1,2

Oman pääoman tuotto (ROE), % 9,4 -2,2 15,6 -15,4 -6,3

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 12,5 2,8 10,8 -4,2 -1,7

Omavaraisuusaste, % 39,1 35,2 33,2 25,0 30,7

Current ratio 1,0 1,0 1,0 1,1 1,3

Nettovelkaantumisaste (gearing) 18,4 57,9 83,1 128,6 77,6

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 1 859 1 139 1 188 2 884 3 197

% liikevaihdosta 2,8 2,0 1,9 4,0 4,9

Tilauskanta 49 723 34 240 19 744 25 600 22 262

Taseen loppusumma 42 892 39 246 41 375 42 679 44 048

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 410 420 464 570 580

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Tilikausien 2005-2006 ja 2004-2005 tunnusluvut on laskettu IFRS-periaatteiden mukaan ja niitä aikaisempien tilikausien tunnusluvut on laskettu 
FAS-periaatteiden mukaan.

Tilikaudella 2003-2004 otettiin konsernissa käyttöön pitkäaikaishankkeiden tuloutus valmistusasteen perusteella samoin kuin kiinteiden menojen 
aktivointi vaihto-omaisuuden hankintamenoon, joten tältä osin eri tilikausien tunnusluvut eivät ole vertailukelpoiset. Tilikausien 2003-2004, 2004-2005 ja 
2005-2006 tilauskannoista on vähennetty pitkäaikaishankkeiden osalta tuotoiksi kirjattu määrä.

  Osakekohtaiset tunnusluvut 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002

12 kk 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk

IFRS IFRS FAS FAS FAS

Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,32 -0,18 0,61 -0,57 -0,27

Osakekohtainen oma pääoma, euroa 3,65 3,44 3,74 3,13 3,71

Osakekohtainen osinko, euroa  1) 0,20 0,12 0,12 0,00 0,00

Osinko tuloksesta, % 62,5 -67,8 19,8 0,0 0,0

Efektiivinen osinkotuotto, % 2,9 2,4 3,7 0,0 0,0

Hinta/voitto-suhde (P/E) 21,6 -28,6 5,3 -4,5 -12,6

Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa, tkpl 2 872 2 872 2 872 2 872 2 872

Osakkeiden lkm keskimäärin, tkpl 2 872 2 872 2 872 2 872 2 872

1) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle
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  Osakkeen kurssikehitys € 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002

12 kk 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk

A-osake

  - ylin kurssi 8,70 5,98 3,55 3,70 4,45

  - alin kurssi 4,21 2,91 2,50 2,45 3,01

  - keskikurssi 6,22 4,30 2,84 2,84 3,29

  - tilikauden viimeinen kaupantekokurssi 6,50 5,04 3,18 2,60 3,40

K-osake

  - ylin kurssi 9,57 5,92 3,90 3,70 4,80

  - alin kurssi 4,38 2,90 2,55 2,36 3,00

  - keskikurssi 5,76 4,33 2,91 2,94 3,77

  - tilikauden viimeinen kaupantekokurssi 7,37 5,09 3,25 2,36 3,40

Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa

A-osake 9,4 7,3 4,6 3,8 4,9

K-osake 10,5 7,2 4,6 3,4 4,8

Yhteensä 19,9 14,5 9,2 7,1 9,8

Osakkeiden vaihto kpl tilikauden aikana

A-osake 614 526 495 445 558 800 32 466 84 330

K-osake 184 810 140 000 51 430 19 426 37 100

Osakkeiden vaihto, %

A-osake 42,3 34,1 38,5 2,2 5,8

K-osake 13,0 9,9 3,6 1,4 2,6

Osakkeenomistajien lukumäärä 340 435 411 381 377

KONSERNIN TUNNUSLUVUT
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Oman pääoman tuotto-% (ROE) = Voitto tai tappio ennen veroja - verot  x 100
   Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskiarvo)  
  

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) = Voitto tai tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
  Taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo) 

Omavaraisuusaste-% = Oma pääoma + vähemmistöosuus x 100
  Taseen loppusumma - saadut ennakot  
 

Current ratio = Lyhytaikaiset varat  
  Lyhytaikainen vieras pääoma  
   

Nettovelkaantumisaste (gearing) = Korolliset velat - rahavarat x 100 
  Oma pääoma + vähemmistöosuus  

    
  Osakekohtaisten tunnuslukujen laskentakaavat  
   

Osakekohtainen tulos, euroa = Tulos ennen veroja - verot -/+ vähemmistöosuus  
  Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä  
   

Osakekohtainen oma pääoma, euroa = Oma pääoma  
  Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä  
   

Osakekohtainen osinko, euroa = Tilikauden osinko osaketta kohden  
  Tilikauden jälkeen tapahtuneiden osakeantien oikaisukerroin  
   

Osinko tuloksesta prosentteina = Osakekohtainen osinko x 100 
  Osakekohtainen tulos  
   

Efektiivinen osinkotuotto prosentteina = Osakekohtainen osinko x 100 
  Osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi  
   

Hinta/voitto-suhde (P/E) = Osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi  
  Osakekohtainen tulos  
   

Osakkeen keskikurssi = Osakkeiden euromääräinen kokonaisvaihto  
  Vaihdettujen osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana  
   

Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä tilikauden viimeisenä päivänä x  
  tilikauden viimeinen kaupantekokurssi  
   

Osakkeiden vaihdon kehitys = Tilikauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärä ja  
  sen prosentuaalinen osuus osakesarjan kaikkien osakkeiden lukumäärästä 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
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Olemme tarkastaneet Vaahto Group Plc Oyj:n 
kirjanpidon, tilinpäätöksen, toiminta kertomuksen 
ja hallinnon tilikaudelta 1.9.2005 - 31.8.2006. 
Hallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet EU:ssa 
käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpää-
tösstandardien (IFRS) mukaan laaditun konserni-
tilinpäätöksen sekä Suomessa voimassa olevien 
säännösten ja määräysten mukaisesti laaditun 
toimintakertomuksen ja emo yhtiön tilinpäätök-
sen, joka sisältää emoyhtiön taseen, tuloslas-
kelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Suorit-
tamamme tarkastuksen perusteella annamme 
lausunnon konsernitilinpäätöksestä sekä emo-
yhtiön tilinpäätöksestä, toiminta kertomuksesta 
ja hallinnosta.

Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastus-
tavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen 
ja toimintakertomuksen laatimisperiaatteita, si-
sältöä ja esittämistapaa on tarkastettu riittävässä 
laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät tilinpäätös 
ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai 

TILINTARKASTUSKERTOMUS
Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeenomistajille

puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty 
emoyhtiön hallituksen jäsenten sekä toimitusjoh-
tajan toiminnan lainmukaisuutta osake yhtiölain 
säännösten perusteella.

Konsernitilinpäätös
EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan laadittu 
konsernitilinpäätös antaa näiden standardien ja 
kirjan pito lain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riit-
tävät tiedot konsernin toiminnan tuloksesta ja 
talou delli sesta asemasta. 

Emoyhtiön tilinpäätös, 
toimintakertomus ja hallinto
Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain 
ja tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden 
säännösten ja määräysten mukaisesti ja antaa 
kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riit-
tävät tiedot emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja 
taloudellisesta asemasta.

Toimintakertomus on laadittu kirjanpitolain ja toi-
mintakertomuksen laatimista koskevien muiden 
säännösten ja määräysten mukaisesti. Toimin-
takertomus on yhdenmukainen tilinpäätöksen 
kanssa ja antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla 
tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä 
emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellises-
ta asemasta. 

Konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös 
voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää 
emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjoh-
tajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen 
esitys  voiton jakokelpoisten varojen käsittelystä 
on osakeyhtiölain mukainen.

Lahdessa 21. päivänä marraskuuta 2006

ERNST & YOUNG OY
KHT-yhteisö

Pauli Hirviniemi
KHT

HALLITUKSEN EHDOTUS

Konsernin voitonjakokelpoiset varat ovat 5.136.961,53 euroa. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 
ovat vastaavasti 4.668.619,79 euroa, josta tilikauden voitto on 86.228,32 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,20 euroa osaketta kohden eli yhteensä 
574.460,40 euroa. Jäljelle jäävät voittovarat ehdotetaan jätettäväksi voittovarojen tilille.

Lahdessa 15. päivänä marraskuuta 2006

Mikko VaahtoAntti Vaahto
Toimitusjohtaja

Seppo Jaatinen
Hallituksen puheenjohtaja

Martti Unkuri
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Sovellettavat säännökset
Vaahto Group -konsernin hallinnon perustana 
ovat Suomen osakeyhtiölaki ja konsernin emo-
yhtiön Vaahto Group Plc Oyj:n yhtiöjärjestys. 

Yhtiö noudattaa Helsingin Pörssissä listatuille 
yhtiöille annettua suositusta listayhtiöiden hal-
linnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Go-
vernance).

Yhtiökokous
Yhtiön ylin päättävä elin on yhtiökokous, joka 
kokoontuu normaalisti kerran vuodessa. Yhtiö-
kokouksen kutsuu koolle hallitus. Osakkeen-
omistajat kutsutaan yhtiökokoukseen yhtiökoko-
uksen valitsemassa valtakunnallisessa lehdessä 
julkaistavalla kokouskutsulla, jossa annetaan 
osakkeenomistajille tarpeelliset tiedot yhtiökoko-
uksessa käsiteltävistä asioista. 

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain 
viimeistään kuuden kuukauden kuluessa yhtiön 
tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous päättää 
sille osakeyhtiölain mukaan kuuluvista asioista, 
kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta ja osingon-
jaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituk-
sen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen 
ja tilintarkastajien valinnasta ja palkkioista. 

Toimitusjohtaja ja enemmistö hallituksen jäse-
nistä osallistuvat yhtiökokoukseen. Hallituksen 
jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla oleva hen-
kilö osallistuu valinnasta päättävään yhtiökoko-
ukseen.

Hallintoneuvosto
Yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa.

HALLITUS 

Hallituksen tehtävät ja työjärjestys
Emoyhtiön hallitus, joka toimii myös ns. kon-
sernihallituksena, vastaa konsernin hallinnosta 
ja konsernin toiminnan asianmukaisesta järjes-
tämisestä ja päättää asioista, joilla on konsernin 
toiminnan laajuus ja koko huomioon ottaen huo-
mattava merkitys. 

Hallituksen kokouksia varten laaditaan esityslis-
ta, jonka mukaan asioiden käsittely kokouksessa 
tapahtuu. Hallituksen sihteerinä toimii konsernin 
talousjohtaja. Hallituksen kokouksesta laaditaan 
pöytäkirja, joka käsitellään ja hyväksytään seu-
raavassa kokouksessa.

HALLINNOINTIPERIAATTEET

Hallituksen jäsenet
Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan 
vähintään kolme ja enintään kuusi jäsentä, joi-
den toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seu-
raavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 
Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Halli-
tuksen puheenjohtajan valitsee hallitus keskuu-
destaan. 

Hallitukselle ilmoitetut jäsenehdokkaat ilmoite-
taan yhtiökokouskutsussa, jos ehdokasta kan-
nattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään 
10% yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimää-
rästä ja jos ehdokas on antanut suostumuksen-
sa valintaan. Yhtiökokouskutsun toimittamisen 
jälkeen asetetut ehdokkaat julkistetaan erikseen. 
Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtä-
vän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyt-
tää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Hallituksen jäsenten tiedonsaanti ja 
velvollisuus antaa tietoja yhtiölle 
Hallituksen kokousten esittelijänä toimii yhtiön 
toimitusjohtaja tai hänen toimeksiannostaan 
muu konsernin henkilöstöön kuuluva henkilö. 
Toimitusjohtaja vastaa siitä, että hallitus saa 
käyttöönsä riittävät tiedot konsernin toiminnan 
ja taloudellisen tilanteen arvioimista varten. Toi-
mitusjohtaja vastaa myös hallituksen päätösten 
toimeenpanosta ja raportoi tästä hallitukselle.

Hallituksen jäsenet ovat velvollisia antamaan 
hallitukselle riittävät tiedot pätevyytensä ja riip-
pumattomuutensa arviointia varten sekä ilmoit-
tamaan tiedoissa tapahtuneet muutokset.

Hallituksen valiokunnat
Hallituksessa ei ole valiokuntia.

Toimitusjohtaja
Hallitus nimittää emoyhtiön toimitusjohtajan, 
joka toimii konsernijohtajana. Toimitusjohtaja 
vastaa päivittäisestä konsernin johtamisesta 
osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja hallituksen 
antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja ei 
ole yhtiön hallituksen puheenjohtaja eikä varapu-
heenjohtaja.

Johdon organisaatio
Konsernin liiketoiminta on jaettu kahteen liiketoi-
mintaryhmään. Niiden toiminnasta ja tuloksesta 
vastaavat konsernin tytäryhtiöt, joiden toimitus-
johtajat raportoivat emoyhtiön toimitusjohtajalle. 
Yhtiössä ei ole erillistä johtoryhmää. 

PALKITSEMINEN

Hallituksen jäsenten palkitseminen
Hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista 
päättää vuosittain yhtiön varsinainen yhtiökoko-
us. Hallituksen jäsenille ei ole annettu hallitus-
palkkioita yhtiön omina osakkeina. Yhtiössä ei 
ole käytössä voimassa olevaa optio-ohjelmaa. 

Toimitusjohtajan ja yhtiön muun 
johdon palkitseminen
Toimitusjohtajan palkasta ja muista taloudelli-
sista etuuksista päättää hallitus. Toimitusjohta-
jasopimuksessa ei ole määritelty erityisiä ehtoja 
toimitusjohtajan eläkkeelle siirtymisestä ja eläke-
eduista eikä irtisanomiseen liittyviä ehtoja. 

Muun johdon palkitsemisesta päättää toimi-
tusjohtaja yhdessä hallituksen puheenjohtajan 
kanssa. 

Konsernissa on käytössä kannustinohjelma 
ylimmälle johdolle ja avainhenkilöille. Ohjelma si-
sältää johdon, myynnin, tuotannon sekä tukiteh-
tävien palkitsemisjärjestelmät. Emoyhtiön hallitus 
päättää vuosittain järjestelmän soveltamisesta ja 
sen yleisperiaatteista.

Toimitusjohtajalle ja yhtiön muulle johdolle ei ole 
annettu palkkioksi yhtiön omia osakkeita. Kon-
sernissa ei ole käytössä voimassa olevaa optio-
ohjelmaa.

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja 
sisäinen tarkastus
Konsernin liiketoimintaa ja hallintoa valvotaan ja 
ohjataan ensisijaisesti konsernin johtamisjärjes-
telmän avulla. Taloudellista raportointia varten 
konsernissa on raportointijärjestelmä, jonka tar-
koituksena on tuottaa konsernin ja tulosyksiköi-
den johdolle riittävää tietoa toiminnan suunnitte-
lua, ohjausta ja valvontaa varten.

Liiketoiminnasta aiheutuviin omaisuus-, kes-
keytys- ja vastuuvahinkoriskeihin on varauduttu 
asianmukaisin vakuutuksin.

Konsernissa ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen 
yksikköä.
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Sisäpiirihallinto
Vaahto Group Plc Oyj noudattaa Helsingin Pörs-
sin sisäpiiriohjetta. Julkiseen sisäpiirirekisteriin 
merkitään lakimääräiset ja yhtiön hallituksen 
erikseen määrittelemät sisäpiiriläiset. Arvopape-
rimarkkinalain mukaan pysyvään sisäpiiriin lue-
taan yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja 
tilintarkastajat. Lisäksi yhtiö on nimennyt sisäpii-
riin ne yhtiön ylimpään johtoon kuuluvat henki-
löt, jotka saavat säännöllisesti sisäpiirintietoa ja 
joilla on oikeus tehdä liikkeeseenlaskijan tulevaa 
kehitystä ja liiketoiminnan järjestämistä koske-
via päätöksiä. Yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin 
mer kitään henkilöt, jotka kulloinkin tehtävässään 
saavat säännöllisesti tietoonsa sisäpiiritietoa. 
Vaahto Group Plc Oyj:n julkista ja yrityskohtaista 
sisäpiirirekisteriä ylläpidetään yhtiössä. Sisäpii-
rirekisteri on nähtävissä yhtiön pääkonttorissa. 
Yhtiön sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa 
yhtiön osakkeilla 21 päivää ennen tilinpäätöksen 
ja osavuosikatsauksen julkistamista.

Tilintarkastus
Yhtiön lakisääteisestä tilintarkastuksesta vastaa 
yhtiöjärjestyksen mukaan 1-2 varsinaista tilintar-
kastajaa. Heidän on oltava Keskuskauppaka-
marin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkas-
tusyhteisöjä. Tilintarkastajien toimikausi päättyy 
vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä. 

Hallituksen valmistelema ehdotus tilintarkasta-
jaksi ilmoitetaan kokouskutsussa, tai jos tilin-
tarkastajaehdokas ei ole hallituksen tiedossa 
yhtiökokouskutsua julkistettaessa, ehdokkuus 
julkistetaan erikseen.

Tiedottaminen
Yhtiö julkaisee vuosittain vuosikertomuksen ja 
yhden osavuosikatsauksen suomeksi ja eng-
lanniksi. Vuosikertomus postitetaan yhtiön 
osakkeenomistajille ja yhtiössä ylläpidettävän 
postituslistan mukaan myös muille yhteisöille ja 
henkilöille. Osavuosikatsaus postitetaan erillisen 
postituslistan mukaan. Vuosikertomus ja osa-
vuosikatsaus julkaistaan lisäksi yhtiön Internet-
sivuilla www.vaahtogroup.fi. 

Tilinpäätös- ja osavuosikatsaustiedote julkais-
taan pörssitiedotteena ja ne julkaistaan myös 
yhtiön Internet-sivuilla. Samoin Internet-sivuilla 
ovat saatavilla muut yhtiön pörssitiedotteet.

Poikkeamat hallinto- ja ohjaus-
järjestelmän suosituksista sekä 
tiedot tilikaudelta 2005 - 2006
Varsinainen yhtiökokous 15.12.2005 valitsi yhti-
ön hallitukseen 4 jäsentä: Seppo Jaatinen, Mart-
ti Unkuri, Antti Vaahto ja Mikko Vaahto. Hallitus 
valitsi järjestäytymiskokouksessaan 15.12.2005 
puheenjohtajaksi Seppo Jaatisen ja varapu-
heenjohtajaksi Mikko Vaahdon. 

Hallituksen jäsenistä Antti Vaahto ja Mikko Vaah-
to ovat työsuhteessa yhtiöön ja lisäksi yhtiön 
pääosakkaita. Seppo Jaatinen ja Martti Unkuri 
eivät omista yhtiön osakkeita eivätkä ole muu-
toinkaan riippuvuussuhteessa yhtiöön.

Tilikauden 2005 - 2006 aikana hallitus on ko-
koontunut 11 kertaa ja jäsenten osallistumispro-
sentti kokouksiin on ollut 96 %.

Varsinainen yhtiökokous 15.12.2005 päätti 
maksaa yhtiön palveluksessa oleville hallituksen 
jäsenille kokouspalkkiona 450 euroa/kokous ja 
yhtiön ulkopuolisille jäsenille vuosikorvaukse-
na puheenjohtajalle 19.000 euroa ja jäsenille 
15.000 euroa.

Lisäksi hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja 
päivärahaan ja matkakustannusten korvauksiin 
konsernin yleisen matkustussäännön mukaan. 
Vaahto Group -konsernin palveluksessa oleville 
henkilöille ei makseta kokouspalkkioita konser-
nin tytäryhtiöiden hallituksissa toimimisesta.

Varsinainen yhtiökokous 15.12.2005 valitsi yhti-
ön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young 
Oy:n, päävastuullisena tarkastajana Pauli Hirvi-
niemi, KHT.

Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muun 
johdon sekä tilintarkastajien tiedot esitetään si-
vulla 57.

Tiedot johdon palkkioista tilikaudelta 2005 
– 2006 esitetään konsernitilinpäätöksen liitetie-
tojen kohdassa 31. Lähipiiritapahtumat.

Tiedot tilikaudella 2005 – 2006 tilintarkastajille 
maksetuista palkkioista esitetään konsernitilin-
päätöksen liitetietojen kohdassa 6. Liiketoimin-
nan muut kulut.

Johdon omistukset 31.8.2006
Johdon osakeomistukset esitetään sivulla 50. 

HALLINNOINTIPERIAATTEET
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HALLINTO

Puheenjohtaja 
Seppo Jaatinen, s.1948, KTM 
Foxhill Oy, Senior Partner 
Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen jäsen ja puheenjohtaja 2000 –
Aikaisempi työkokemus:
Interpolator Oy, toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja
Amer Yhtymä Oyj, kehitysjohtaja
Keskeisimmät luottamustoimet:
Enermet Group Oy, hallituksen jäsen
Tieto-X Oyj, hallituksen jäsen

Varapuheenjohtaja
Mikko Vaahto, s.1963, merkonomi
Vaahto Group Plc Oyj, myyntipäällikkö
Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen jäsen 1994 –

Tilintarkastajat

Ernst & Young Oy
päävastuullisena tarkastajana
Pauli Hirviniemi, KHT

Konsernin johto

Toimitusjohtaja Antti Vaahto, s.1947
ekonomi, DI, MBA

Talousjohtaja Anssi Klinga, s.1965
KTM
Hallituksen sihteeri 2004 – 

Tytäryhtiöiden johto

AK-Tehdas Oy
Toimitusjohtaja Antti Kontiainen, s.1964
DI

AP-Tela Oy
Toimitusjohtaja Pekka Viitasalo, s.1955
teknikko

Japrotek Oy Ab
Toimitusjohtaja Torsten Lassfolk, s.1946
merkantti

Stelzer Rührtechnik 
International GmbH
Toimitusjohtaja Antti Vaahto, s.1947
ekonomi, DI, MBA

Vaahto Oy
Toimitusjohtaja Antti Vaahto, s.1947 
ekonomi, DI, MBA

Hallitus

Martti Unkuri, s.1936, DI
Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen jäsen 2000 –
Aikaisempi työkokemus: 
Rauma Oy, toimitusjohtaja

Antti Vaahto, s.1947, ekonomi, DI, MBA
Vaahto Group Plc Oyj, toimitusjohtaja
Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen jäsen 1984 –
Keskeisimmät luottamustoimet:
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, hallituksen jäsen
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia, hallituksen jäsen
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Yhtiökokous
Vaahto Group Plc Oyj:n varsinainen yhtiökokous 
pidetään 14.12.2006 alkaen klo 13.00 Lahden 
Sibeliustalossa, Ankkurikatu 7, Lahti.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osak-
keenomistajalla, joka on viimeistään 4.12.2006 
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopa-
perikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluet-
teloon. Myös osakkeenomistajalla, jonka osak-
keita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on 
oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, 
että osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön 
osakerekisteriin ennen 31.3.1995. Tässä tapa-
uksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiö-
kokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, 
että osakkeiden omistusosuutta ei ole siirretty 
arvo-osuustilille.

TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yh-
tiökokoukseen on ilmoittauduttava 11.12.2006 
klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella 
Vaahto Group Plc Oyj, Yhtiökokous, PL 5, 15141 
Lahti tai puhelimitse numeroon 020 1880 355 
Taina Kajander. Mahdolliset valtakirjat pyydetään 
toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä. 

Osingonmaksu 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikau-
delta 1.9.2005 – 31.8.2006 jaetaan osinkona 
0,20 euroa osakkeelta. Mikäli yhtiökokous hy-
väksyy hallituksen ehdotuksen osingonjaosta, 
osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytys-
päivänä 19.12.2006 on merkitty Suomen Arvo-
paperikeskus Oy:n pitämään omistajaluetteloon. 
Hallituksen ehdottama osingonmaksupäivä on 
28.12.2006.

Taloudellinen informaatio
Vaahto Group Plc Oyj julkaisee tilikaudella 
2006-2007 yhden osavuosikatsauksen ajalta 
1.9.2006-28.2.2007. Osavuosikatsaus julkiste-
taan 19.4.2007.

Osavuosikatsaus ilmestyy suomeksi ja englan-
niksi.

Vuosikertomuksia ja osavuosikatsauksia voi tilata 
osoitteesta Vaahto Group Plc Oyj, PL 5, 15141 
Lahti, puh. 020 1880 511, fax 020 1880 301, 
sähköposti taina.kajander@vaahtogroup.fi.

Vuosikertomus, osavuosikatsaukset, pörssitie-
dotteet ja muuta tietoa Vaahto Group Plc Oyj:stä 
on saatavilla osoitteesta www.vaahtogroup.fi.
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VAAHTO GROUP PLC OYJ
Laiturikatu 2
PL 5
15141 LAHTI
Puh. 020 1880 511
Fax  020 1880 301
etunimi.sukunimi@vaahtogroup.fi

AK-TEHDAS OY
Kuoppamäentie 5-7
PL 838
33101 TAMPERE
Puh. 020 1880 511
Fax  020 1880 701
etunimi.sukunimi@vaahtogroup.fi

AK-TEHDAS AB 
P.O. Box 42
SE -71121 Lindesberg
SWEDEN
Puh. + (46) 581 13 300
Fax  + (46) 581 13 383
etunimi.sukunimi@vaahtogroup.se

YHTEYSTIEDOT

AP-TELA OY
Ahertajantie 18
67800 KOKKOLA
Puh. 020 1880 511
Fax  020 1880 660
etunimi.sukunimi@vaahtogroup.fi

JAPROTEK OY AB
Pohjantie 9
PL 12
68601 PIETARSAARI
Puh. 020 1880 511
Fax  020 1880 449
etunimi.sukunimi@vaahtogroup.fi

VAAHTO OY
Vanha Messiläntie 6
PL 1000
15861 HOLLOLA
Puh. 020 1880 511
Fax  020 1880 290
etunimi.sukunimi@vaahtogroup.fi

STELZER RÜHRTECHNIK 
INTERNATIONAL GMBH
Speckgraben 20
D-34414 Warburg 
GERMANY
Puh. + (49) 5641 903-0
Fax  + (49) 5641 903-50
etunimi.sukunimi@stelzer-mt.com
www.stelzerruehrtechnik.de

www.vaahtogroup.fi
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