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HALLITUKSEN  
TOIMINTAKERTOMUS

YLEISTÄ 
Valmet Automotive (”Konserni” tai ”Valmet Automotive”) on kokenut autoteollisuu-

den valmistus-, akkujärjestelmä-, kattojärjestelmä- ja kinematiikkatoimittaja  Kon-

sernin erityisosaamista ovat korkean arvoluokan henkilöautot, sähköiset ajoneuvot, 

akkujärjestelmäratkaisut ajoneuvoihin ja teollisiin laitteisiin sekä avoautojen katto- ja 

kinemaattiset järjestelmät  

KONSERNIRAKENNE 
Valmet Automotiven toiminta jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen – ajoneu-

vojen valmistuspalvelut, sähköisten ajoneuvojen akkujärjestelmien suunnittelu-, 

testaus- ja valmistuspalvelut sekä katto- ja kinematiikkaliiketoiminta  Konsernin 

emoyhtiö on Valmet Automotive Oy ja Konserniin kuuluvat Valmet Automotive 

Oy:n suoraan tai välillisesti kokonaan omistamat tytäryhtiöt Suomessa, Saksassa ja 

Puolassa  Vuonna 2020 konserni ei tehnyt yrityshankintoja, mutta myi autoteollisuu-

delle yleisiä suunnittelupalveluja tarjoavan liiketoimintansa Saksassa ja Espanjassa  

Ennen liiketoiminnan myyntiä tietyt sähköisten ajoneuvojen akkujärjestelmien 

suunnittelu- ja testauspalvelutoiminnot siirrettiin toiseen juridiseen yhtiöön Saksas-

sa, joka jatkaa Valmet Automotive kokonaan omistamana tytäryhtiönä  Suomessa 

siirrettiin sähköisten ajoneuvojen akkujärjestelmien suunnittelu- ja valmistuspalve-

lutoiminnot konsernin emoyhtiöstä Valmet Automotive Oy:stä sen tytäryhtiöön Val-

met Automotive EV Power Oy:hyn  Näiden muutosten jälkeen Valmet Automotiven 

sähköisten ajoneuvojen akkujärjestelmä liiketoiminta toimii täysin omissa juridisissa 

yhtiöissään   Konsernin ydinliiketoimintalinjoja tukeva suunnitteluosaaminen jatkaa 

keskeisenä osana Valmet Automotiven ajoneuvojen valmistuspalveluja, katto- ja 

kinematiikkajärjestelmiä sekä akkujärjestelmiä  Tilikauden aikana siirrettiin myös 

eräitä konsernitoimintoja Saksassa uuteen perustettuun tytäryhtiöön Valmet Auto-

motive Management GmbH 

TAPAHTUMAT TILIKAUDEN AIKANA 
Vuosi 2020 oli tapahtumarikas johtuen sekä poikkeuksellista ulkoisista olosuhteista 

että sisäisestä kehityksestä  Konsernin liiketoiminta eteni suunnitelmien mukaisesti 

aina maaliskuun lopulle, jolloin  koronapandemia aiheutti vakavia häiriöitä yleiselle 

taloudelliselle kehitykselle ja autoteollisuudelle  Autoteollisuuden toimitusketjut 

pysähtyivät, pysäyttäen toimialan tuotannon usean viikon ajaksi huhti-toukokuussa 

Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa  Konserni reagoi tilanteeseen nopeasti sopeut-



5 / 87Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020

tamalla resurssejaan ja keskittymällä kassanhallintaan  Yhteistoimintaneuvottelut 

henkilöstön lomautuksista aloitettiin 13 3 2020 Uudenkaupungin autotehtaalla ja 

18 3 2020 Salon akkutehtaalla  Tämän lisäksi henkilöstöä sopeutettiin väliaikaisesti 

Saksassa, Puolassa ja Espanjassa paikallisten sääntöjen ja käytäntöjen mukaan  Huh-

tikuussa Konserni sopi siltarahoitusjärjestelystä, jolla turvattiin riittävä likviditeetti 

pandemian aiheuttaman tuotantokatkoksen ajaksi ja varauduttiin pidempäänkin 

seisokkiin  Kesäkuussa toiminta alkoi toipua ja syyskuuhun mennessä tuotanto-

määrät olivat yleisesti palautuneet vuoden 2020 alun tasolle  Vuoden viimeisellä 

neljänneksellä liikevaihto ja kannattavuus ylittivät suunnitelman, mikä kompensoi 

suuresti koronapandemian aiheuttamia tappioita toisella ja kolmannella vuosinel-

jänneksellä  Toisen ja kolmannen vuosineljänneksen tuotantomenetysten vuoksi 

koko vuoden liikevaihto laski selvästi edelliseen vuoteen verrattuna  Jatkuvien toi-

mintojen liikevoitto oli kuitenkin vain hieman edellisvuotta pienempi 

Vuoden merkittävimpiä tapahtumia olivat i) autonvalmistuksen ja Uudenkau-

pungin tehtaan  hiilineutraalisuustavoitteen asettaminen ja ensimmäisen kestävän 

kehityksen raportin julkaiseminen, ii) investoinnit akkujen testaamiseen Saksassa, 

iii) autoteollisuudelle yleisiä suunnittelupalveluja tarjoavan liiketoimintalinjan dives-

tointi Saksassa ja Espanjassa sekä iv) laajennukset akkuvalmistuksen tuotantokapa-

siteettiin Salossa ja Uudessakaupungissa  

Henkilöautoista on tullut Valmet Automotiven myötä yksi Suomen johtavista 

vientituotteista, ja vahvan kysynnän ansiosta Uudenkaupungin autotehtaan henki-

löstömäärä oli vuodenvaihteessa noin 3100  Vuoden 2020 autojen tuotantomäärä oli 

edellisvuotta pienempi  

Kesäkuun 5  päivänä Valmet Automotive ilmoitti asettaneensa Uudenkaupungin 

tehtaalle erittäin kunnianhimoisen tavoitteen saavuttaa hiilineutraalius vuoden 

2021 loppuun mennessä  Tavoite on osa konsernin toimintaohjelmaa, jolla Valmet 

Automotive pyrkii toimialansa johtavien kestävän kehityksen yritysten joukkoon  
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Syyskuun 22  päivänä Valmet Automotive julkaisi  konsernin ensimmäisen kestävän 

kehityksen raportin  Yritys pyrkii autoteollisuuden kestävän kehityksen edelläkävijöi-

den joukkoon, ja esittelee raportissaan kattavasti kestävän kehityksen pääteemansa, 

strategiset painopisteet ja tavoitteet  Raportti julkaistaan jatkossa vuosittain  

Tammikuun 23  päivänä Valmet Automotive ilmoitti akkumoduulien ja akkujär-

jestelmien testauskapasiteetin kysynnän olevan suurta ja työskentelevänsä tiiviisti 

Saksan Bad Friedrichshallissa sijaitsevan akkutestauskeskuksen rakentamisen lop-

puunsaattamiseksi  Akkutestauskeskus otettiin käyttöön helmikuussa  Marraskuun 

27  päivänä Konserni ilmoitti edelleen laajentavansa Bad Friedrichshallin testikes-

kuksen kapasiteettia ja tarjontaa läheisessä Weihenbronnissa  

Lokakuun 13  päivänä Valmet Automotive tiedotti keskittävänsä toimintaansa yhä 

selkeämmin ajoneuvojen sähköistymiseen ja allekirjoittaneensa sopimuksen, jolla 

se myy autoteollisuuden yleisiin suunnittelupalveluihin keskittyneen liiketoiminta-

linjansa Saksassa ja Espanjassa  Liiketoimintalinjan myynnin myötä Valmet Auto-

motive keskittyy yhä vahvemmin palvelemaan asiakkaitaan sähköisen liikenteen 

ratkaisujen sopimusvalmistajana ja järjestelmätoimittajana  Kaupan myötä Valmet 

Automotive luopuu autoteollisuudelle yleisiä suunnittelupalveluja tarjoavasta liike-

toimintalinjastaan, mutta ydinliiketoimintalinjoja tukeva suunnitteluosaaminen py-

syy keskeisenä osana Valmet Automotiven ajoneuvojen valmistuspalveluja, katto- ja 

kinematiikkajärjestelmiä sekä akkujärjestelmiä  

Marraskuun 4  päivänä Valmet Automotive tiedotti laajentavansa Salon akkuteh-

taan tuotantokapasiteettia - 12 kuukautta tehtaan käynnistämisen jälkeen - vastaa-

maan akkupakettien kasvavaa kysyntää  Tehtaan laajennukseen liittyvän tuotannon 

kasvun myötä tehtaan henkilöstömäärän arvioidaan kaksinkertaistuvan lähivuosina  

Joulukuun 8  päivänä Konserni ilmoitti käynnistävänsä  toimintansa mittavan laa-

jennuksen yhtiön Uudenkaupungin tehtaalla  Aiemmin autonvalmistukseen kes-

kittynyt tehdas laajenee nopealla aikataululla myös akkujen suursarjatuotantoon  

Uudenkaupungin akkutehdas täydentää Konsernin Salon akkutehtaan tarjontaa ja 

tuo tehtaalle merkittävän määrän uusia työpaikkoja 

LIIKEVAIHTO JA TULOS 
Konsernin tilinpäätös on laadittu kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) lasken-

taperiaatteiden mukaisesti, jotka olivat voimassa 1  tammikuuta, 2020  Vuonna 2020 

ei julkaistu uusia tai muokattu IFRS laskentaperiaatteita joilla olisi ollut materiaalista 

vaikutusta Konsernin tilinpäätökseen  Tilikauden aikana Valmet Automotive myi 

yleisiin autoteollisuuden suunnittelupalveluihin liittyvän liiketoimintansa Saksassa 

ja Espanjassa  Myyty liiketoiminta esitetään lopetettuna liiketoimintana tilinpäätök-

sessä ja edellisen vuoden vertailutiedot on oikaistu vastaavasti  

Kertomusvuonna Valmet Automotive -konsernin jatkuvien toimintojen liikevaih-

to oli 494,0 (595,6 oikaistu) miljoonaa euroa, jossa laskua edelliseen vuoteen on 17 %  

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 21,7 (27,0 oikaistu) miljoonaa euroa eli 
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4,4 % liikevaihdosta (4,5%)  Kannattavuus heikkeni vain hieman huolimatta merkittä-

vistä negatiivisista vaikutuksista liittyen koronapandemiaan vuoden aikana ja erityi-

sesti toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana  Kannattavuus säilyi hyvänä joh-

tuen tehokkaista ja nopeista korjaavista toimenpiteistä liittyen koronapandemiaan 

ja yleisestä hyvästä suorituksesta kaikissa liiketoimintalinjoissa tilikauden aikana  

Ajoneuvojen valmistuspalveluiden kannattavuus jatkui hyvällä tasolla koronapan-

demian vaikutuksista ja edellisvuotta alhaisemmasta tuotantomäärästä huolimatta  

Sähköisten ajoneuvojen akkujärjestelmien valmistuspalveluiden koko vuoden liike-

vaihto kasvoi voimakkaasti ja kannattavuus parani ja liikevoitto kääntyi positiiviseksi 

toisen vuosipuoliskon aikana  Katto- ja kinematiikkaliiketoiminnan liikevaihto laski 

selvästi mutta liikevoitto pysyi positiivisena  Tilikauden ja vertailuvuoden aikana ei 

raportoitu kertaluonteisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia kuluja  

KASSAVIRTA JA RAHOITUS 
Konsernin kassavirta investointien jälkeen oli 12,0 (40,9) miljoonaa euroa  Kassavirta 

laski pienemmän liiketoiminnan kassavirran johdosta  Suunnitelman mukaisesti 

tehdyt ajoneuvojen valmistuspalveluiden investoinnit liittyivät pääosin korvaus-, 

tuottavuus- ja joustavuusinvestointeihin ja ajoneuvojen akkujärjestelmien valmis-

tuspalveluiden osalta kasvu- investointeihin  

Tilikauden päättyessä omistajina olivat Pontos Group (38,46 %), Tesi (38,46 %) ja 

CATL (23,08 %)  

Konserni teki tilikauden aikana merkittäviä uusia vieraan pääoman ehtoisia 

rahoitussopimuksia koronapandemian aiheuttamien käyttöpääomavaihteluiden ja 

operatiivisten tappioiden kattamiseksi  Uusien rahoitussopimusten kokonaismäärä 

oli 120 miljoonaa euroa ja sisälsi pääosin lyhytaikaisia lainoja ja 20 miljoonan euron 

pääomalainan Tesiltä  Lainoja nostettiin 85 miljoonaa euroa ja tilikauden lopussa 

nostettuna oli 66 miljoonaa euroa  Konsernilla oli entuudestaan 20 miljoonan euron 
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pitkäaikainen laina Euroopan Investointipankista, josta oli nostettuna 6,7 miljoonaa 

euroa vuoden lopussa  Lisäksi Konsernilla on katto- ja kinematiikkaliiketoiminnan 

saatavien myyntisopimus 10 miljoonan euron limiitillä (ei käytössä tilikauden lopussa)  

Leasingvuokra- sopimusrahoitusta käytetään toimitilojen, koneiden ja laitteiden han-

kintaan  Vuokrasopimusvelkojen määrä vuodenvaihteessa oli 25,2 (37,4) miljoonaa  

TALOUDELLINEN ASEMA JA INVESTOINNIT 
Konsernitaseen loppusumma oli EUR 628,1 (548,9) miljoonaa euroa  Konsernin oma 

pääoma tilikauden päättyessä oli 22,2 (20,0) miljoonaa euroa  

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat yhteensä 39,2 (87,5) miljoonaa euroa, 

sisältäen korvausinvestoinnit, kehitysinvestoinnit sekä investoinnit uusiin tuotanto-

linjoihin erityisesti sähköisten ajoneuvojen akkujärjestelmien valmistuspalveluissa  

Merkittäviä investointeja jatkettiin Salon akkujen suurtuotantolinjoihin  

HENKILÖSTÖ 
Konsernin henkilöstön määrä tilikaudella oli keskimäärin 3868 (4172 vuonna 2019, 

oikaistu)  Palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma tilikaudelta oli 164,2 miljoonaa 

euroa (191,8 miljoonaa euroa vuonna 2019, oikaistu)  

Valmet Automotive on toiminut koronapandemiassa suunnitelmallisesti ja 

etukäteen varautuen  Konsernitason ja toimipaikkojen yhteistoimin yrityksessä to-

teutettiin jo pandemian alkuvaiheessa lukuisia toimenpiteitä, joilla turvattiin kaikille 

työntekijöille turvallinen työympäristö  Tietoa ja ymmärrystä tilanteesta on jaettu 

aktiivisella sisäisellä tiedottamisella ja ohjeistuksilla  Koronan vastaisia toimenpiteitä 

ovat muun muassa vierailukielto toimipaikoille, työmatkojen rajoittaminen, mas-

kinkäyttö työssä sekä koronatestausmahdollisuus työntekijöille  Mahdollisuuksien 

ja työn luonteen perusteella on suositeltu etätöiden tekemistä  Tuotantotyössä on 

tehokas järjestelmä tartunnan saaneiden ilmoittautumiseen ja altistuneiden jälji-

tykseen  Kattavien valmistelujen ja jatkuvan koronan vastaisen työn ansiosta Valmet 

Automotiven toimipaikoissa ei ole syntynyt viruksen tartuntaketjuja   

Valmet Automotive on kansainvälinen konserni, jolla on kolme liiketoimintalinjaa 

sekä useita toimipaikkoja kolmessa maassa, joten yrityksessä ymmärretään yhtenäi-

sen yrityskulttuurin merkitys  Valmet Automotiven kulttuurin perustana 5 sitoumus-

ta (5 Commitments), joita nostetaan aktiivisesti esille organisaation kaikilla tasoilla  

Sitoumuksiin liittyvä sisäinen viestintä on jatkuvaa ja monipuolista, kuten työpajoja 

ja tapaamisia eri organisaatiotasojen henkilöiden kesken  Lisäksi aihetta käsitellään 

säännöllisesti sisäisen viestinnän kanavissa  Esimerkiksi henkilöstö äänestää kuu-

kausittain Commitment Ambassador -henkilön, joka toiminnassaan noudattaa 

esimerkillisesti sitoumuksia  Viestejä vahvistetaan visuaalisin materiaalein, joita on 

toimitettu toimipaikkoihin  Lisäksi Valmet Automotivella on sitoumuksiin liittyvä 

verkkokoulutusmateriaali tuotantohenkilöille  Materiaali on osa uusien työntekijöi-

den perehdytystä 
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TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA 
Valmet Automotiven harjoittama tutkimus- ja kehitystoiminta on keskittynyt säh-

köisten ajoneuvojen akkujärjestelmien suunnittelu-, testaus- ja valmistuspalveluihin 

sekä katto- ja kinematiikkaliiketoimintaan  Konsernilla on käynnissä kehitysprojekti 

teollisen akkualustan suunnittelussa joka on tarkoitus kaupallistaa pääosin muun 

ajoneuvoteollisuuden kuin autoteollisuuden sähköistämistarpeisiin  Valmet Auto-

motivella on IPR-salkku, jossa on noin 200 patenttiperhettä, jotka liittyvät suurelta 

osin katto- ja kinematiikka- liiketoimintaan  Ajoneuvojen valmistuspalveluissa on   

pääosin pienimuotoista tutkimus- ja kehitys- toimintaa  Ajoneuvojen valmistus-

palveluiden kehitystoiminta on olennainen osa asiakasprojekteja, ja kehitystyötä 

tehdään projektikohtaisesti tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa  

LAATU, YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS 
Kaikki yksiköt on sertifioitu ajoneuvoteollisuuden IATF 16949  -laatustandardin mu-

kaisesti  

Lisäksi kaikki tehtaat on sertifioitu ISO 9001 -laatustandardin sekä ISO 14001 -ym-

päristöstandardin ja ISO 45001 (aikaisemmin OHSAS 18001) -työterveys- ja työturval-

lisuusstandardin vaatimusten mukaisesti  

KESTÄVÄ KEHITYS VALMET AUTOMOTIVELLA
Kestävä kehitys on syvällä Valmet Automotiven yrityskulttuurissa  Viisi sitoumustam-

me (osoita yrittäjähenkeä, toteuta lupaukset, opi jatkuvasti, johda omaa työtäsi ja 

anna arvostusta) ovat Valmet Automotivella kaiken tekemisen perusta ja ne yhdis-

tyvät myös kestävän kehityksen keskeisimpiin tekijöihin; ympäristö, työturvallisuus, 

sosiaalinen vastuu sekä hyvä hallintotapa ja taloudellisesti kestävä liiketoiminta  

Huomioimme sekä toimintamme suorat vaikutukset, että arvon, jota luomme si-

dosryhmillemme  
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Valmet Automotiven tärkein voimavara on osaava, kehittyvä ja muutosmyöntei-

nen henkilöstö  Jatkuvan parantamisen periaatteet organisaation, toiminnan ja hy-

vän hallintotavan kehittämisessä ovat Valmet Automotiven jokapäiväisen tekemisen 

perustana  

Tavoitteemme on saavuttaa CO2-neutraali tuotanto Uudenkaupungin tehtaal-

lamme vuoden 2021 loppuun mennessä  Sama tavoite koskee kaikkia toiminto-

jamme vuoteen 2024 mennessä  Sovellamme parhaita käytäntöjä uusien tuotan-

toprosessien suunnittelussa ja niitä kehitetään yhteistyössä sidosryhmien kanssa 

energian ja raaka-aineiden käytön tehokkuuden parantamiseksi sekä päästöjen ja 

jätemäärän vähentämiseksi  

Valmet Automotive on sitoutunut toimimaan rehellisesti ja määräystenmukai-

sesti  Valmet Automotive pyrkii liikesuhteissaan ensisijaisen liikekumppanin ase-

maan ja rakentaa luotettavia ja oikeudenmukaisia suhteita liikekumppaneidensa 

kanssa  Osatoimittajilta ja palveluntuottajilta edellytetään vastaavien, eettisesti kes-

tävien periaatteiden noudattamista  Valmet Automotiven eettinen toimintaohjeisto 

(Supplier Code of Conduct) määrittelee ne vaatimukset, jotka kumppaneiden on 

täytettävä toimiessaan Valmet Automotiven ja sen työntekijöiden kanssa  Yhteistyö-

kumppaneita tuetaan jakamalla Valmet Automotiven kokemuksia ja näkemyksiä   

Valmet Automotive tukee toimintaperiaatteisiinsa soveltuvia paikallisyhteisöjä ja 

yleishyödyllisiä hankkeita 

Valmet Automotive julkaisee vuosittain kestävän kehityksen raportin 

HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT 
Valmet Automotive Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 2 4 2020  Varsinaisessa yh-

tiökokouksessa valittiin hallitukseen seuraavat jäsenet: Jarkko Sairanen (puheenjoh-

taja), Philip-Christian Eller, Hans-Joachim Schöpf, Timo Kokkila, Ulrich Hackenberg 
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sekä Kari Heinistö  Ulrich Hackenberg jätti tehtävänsä hallituksen jäsenenä kesä-

kuun 29  päivänä, 2020  

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Olaf Bongwald  Toimitusjohtaja Olaf Bongwaldin 

alkuperäistä kolmen vuoden toimitusjohtajasopimusta jatkettiin viidellä vuoden 

jaksolla 1 4-2021 – 31 3 2026 

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuul-

lisena tilintarkastajana Mikko Rytilahti  

OSAKKEET JA VOITONJAKOEHDOTUS 
Valmet Automotive Oy:llä on yksi osakelaji  Yhtiöllä on yhteensä 136 887 osaketta, joil-

la ei ole nimellisarvoa  Kukin osake oikeuttaa yhtäläiseen ääni- ja osinko-oikeuteen  

Valmet Automotive Oy omistaa 5 288 kappaletta omia osakkeitaan  

Valmet Automotive Oy:llä ei ole jakokelpoisia varoja  Hallitus ehdottaa yhtiöko-

koukselle, että osinkoja ei makseta ja tilikauden tappio siirretään voittovarat -tilille 

TUNNUSLUVUT 
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ARVIO LÄHIAJAN NÄKYMISTÄ,  
MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ 
Valmet Automotiven valmistusliiketoiminta on lähivuodet pitkälti riippuvainen 

autotehtaan suurimman asiakkaan kysynnän kehittymisestä  Merkittävimmät lä-

hiajan riskit liittyvät tällä hetkellä valmistettavien automallien tuotannon pitämiseen 

korkealla volyymitasolla huolehtien samalla toimitusvarmuudesta, laadusta sekä 

toimitusketjun kyvykkyydestä  Sopimusvalmistukselle on tyypillistä, että asiakas-

kysynnän muutokset voivat aiheuttaa tarpeen sopeuttaa resursseja  Asiakkaat toi-

mittavat säännöllisesti kysyntäennusteet erimittaisille ajanjaksoille, minkä ansiosta 

Valmet Automotive pystyy reagoimaan hyvissä ajoin näihin muutoksiin  Joissakin 

tapauksissa asiakkailla on lisäksi sopimukseen perustuva korvausvelvoite sovittua 

pienemmistä valmistusmääristä  

Katto- ja kinematiikkaliiketoiminnassa on valmistusliiketoimintaa laajempi 

asiakaskunta, minkä myötä yksittäisen asiakkaan kysyntään liittyvä riski on Valmet 

Automotiven kannalta pienempi  Avoautokattojen markkinan ei arvioida kokonai-

suudessaan kasvavan  Merkittävimmät riskit katto- ja kinematiikkaliiketoiminnassa 

liittyvät siten avoautojen kysyntään sekä Valmet Automotiven kykyyn voittaa uusia 

katto- ja kinematiikkajärjestelmien suunnittelu- ja valmistusprojekteja  Tier-1 järjes-

telmätoimittaja tyypillisesti toimittaa asiakkailleen kehitys-, suunnittelu- ja valmis-

tuspalveluita kun taas sopimusvalmistajan toiminta liittyy pääosin valmistamiseen 

minkä vuoksi riskit ja vastuut näissä liiketoimintamalleissa eroavat toisistaan  

Akkujärjestelmien valmistusliiketoimintoihin liittyy tuotevastuuriskiä, mikäli Val-

met Automotive toimisi projekteissa Tier-1 tai järjestelmätoimittajana ja tyypillisiä 

sopimusvalmistusriskejä, mikäli Valmet Automotive toimisi sopimusvalmistajana 

projekteissa  

Koronapandemialla voi olla merkittävä vaikutus autoteollisuuden kysyntään ja 

toimitusketjuun  Osien saatavuus ja toimitusajat saattavat vaikuttaa negatiivisesti 

tuotantomääriin, myyntiin ja kassavirtaan  

Valmet Automotiven myyntisaamisiin liittyvää luottotappioriskiä on hallittu luot-

topolitiikalla ja tarvittaessa ennakkomaksuilla  

Joissakin projekteissa osa projektin myyntihinnasta saadaan asiakkaalta vasta 

tuotantovaiheen aikana  Valmet Automotiven rahoitusresurssien oletetaan olevan 

riittävät kattamaan osan tämän kaltaisten projektien rahoitustarpeista, mutta 

samalla Valmet Automotive pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan siihen, että projektien 

rahoitustarpeet mitoitetaan asiakkaiden ja Valmet Automotiven kesken resurssien 

ja riskinottokyvyn suhteessa  
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OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN 
Tammikuun 28  päivänä, 2021 Valmet Automotive tiedotti allekirjoittaneensa jo 

toisen akkujärjestelmien valmistussopimuksen Uudenkaupungin akkutehtaalle  

Asiakas on merkittävä autoteollisuuden toimija  Uusi sopimus vahvistaa Valmet 

Automotiven asemaa autoteollisuuden keskeisenä akkujärjestelmien toimittajana, 

ja samalla se tukee Valmet Automotiven strategista tavoitetta laajentaa EV Systems 

-liiketoimintalinjaa 

Vantaalla, 3 3 2021 

Valmet Automotive Oy 

Hallitus
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KONSERNITILINPÄÄTÖS 
(IFRS)

KONSERNIN TULOSLASKELMA  

Liitetiedot ovat tämän konsernitilinpäätöksen olennainen osa.  
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KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 

Liitetiedot ovat tämän konsernitilinpäätöksen olennainen osa. 
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KONSERNITASE, VASTAAVAA 

 

Liitetiedot ovat tämän konsernitilinpäätöksen olennainen osa   
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KONSERNITASE, VASTATTAVAA

Liitetiedot ovat tämän konsernitilinpäätöksen olennainen osa. 
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

31.12.2020 päättynyt tilikausi

 

31.12.2019 päättynyt tilikausi

Liitetiedot ovat tämän konsernitilinpäätöksen olennainen osa. 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

 

Liitetiedot ovat tämän konsernitilinpäätöksen olennainen osa. 
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN 
LIITETIEDOT (IFRS)

1 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET 

1.1 YLEISTÄ

PERUSTIEDOT
Valmet Automotive Oy:n ja sen tytäryhtiöiden (yhdessä ”Konserni” tai ”Valmet 

Automotive”) konsernitilinpäätös 31 12 2020 päättyneeltä tilikaudelta on hyväksytty 

julkistettavaksi hallituksen päätöksellä 3 3 2021, jonka jälkeen Suomen yhtiölainsää-

dännön mukaisesti tilinpäätös joko hyväksytään tai se hylätään yhtiökokouksessa  

Valmet Automotive –konserni on autoteollisuuden kokenut valmistus-, akku-

järjestelmä-, kattojärjestelmä- ja kinematiikkatoimittaja  Sen toiminta jakaantuu 

kolmeen liiketoiminta-alueeseen - ajoneuvojen valmistuspalvelut, sähköisten 

ajoneuvojen akkujärjestelmien suunnittelu-, testaus- ja valmistuspalvelut sekä kat-

to- ja kinematiikkaliiketoiminta   Liiketoimintaa hoidetaan Konsernin emoyhtiön, 

Valmet Automotive Oy:n, ja sen Suomessa, Puolassa ja Saksassa olevien tytäryhtiöi-

den kautta  Valmet Automotive Oy omistaa tytäryhtiöt kokonaisuudessaan suoraan 

tai epäsuorasti 

Yleiset laskentaperiaatteet on kuvattu tässä osiossa  Aihekohtaiset laskentaperi-

aatteet on esitetty vastaavan liitetiedon yhteydessä  

ESITYSPERIAATTEET JA MUUTOKSET LASKENTAKÄYTÄNNÖSSÄ
Konsernitilinpäätös on laadittu Kansainvälistä tilinpäätöskäytäntöä (IFRS) noudat-

taen, siten kun se on EU:n hyväksymä, ja se käsittää Valmet Automotive Oy:n ja sen 

tytäryhtiöiden tilinpäätöstiedot 

Konsernitilinpäätös perustuu alkuperäisen hankintamenon käyttämiseen, 

lukuun ottamatta liitetiedoissa erikseen mainittuja eriä 

Konserni on valinnut kululajipohjaisen tuloslaskelmakaavan ja kahden erillisen 

tuloslaskelman esittämisen  Tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma esitetään erikseen, 

eikä yhtenä laajana tuloslaskelmana, joka yhdistää nämä molemmat 

Konsernitilinpäätös esitetään euroissa, joka on emoyhtiön toiminta- ja esittämis-

valuutta  Tilinpäätös esitetään tuhansina euroina (‘000 €) ellei muuta ilmoiteta 
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KONSOLIDOINTIPERIAATTEET
Konsernitilinpäätös sisältää tilinpäätöstiedot Konsernista ja sen tytäryhtiöistä 

31 12 2020 

Tytäryhtiöiksi luetaan ne yhtiöt, joissa Konsernilla on suoraan tai tytäryhtiöi-

densä kautta yli 50 prosentin omistusosuus äänivallasta tai määräysvalta yhtiön 

liiketoiminnalliseen ja taloudelliseen päätöksentekoon   Tytäryhtiöt on lueteltu 

liitetiedossa 3 

Kaikki Konsernin sisäiset liiketapahtumat, saatavat ja velat, sekä voitot ja tappiot 

liiketoimista tytäryhtiöiden välillä eliminoidaan osana yhdistelyprosessia  

Jos Konsernin määräysvalta tytäryhtiössä lakkaa, tytäryhtiöön liittyvät varat, 

velat, määräysvallattomien osuus ja muut oman pääoman erät kirjataan pois siten, 

että syntyvä voitto tai tappio esitetään tuloslaskelmassa  Mahdollisesti jäljellejäävä 

omistus arvostetaan käypään arvoon 

Osakkuusyhtiöt yhdistellään pääomaosuusmenetelmällä  Pääomaosuusme-

netelmää noudatettaessa osuus osakkuusyhtiön tuloksesta esitetään erikseen 

Konsernin tuloslaskelmassa 

ULKOMAANRAHANMÄÄRÄISET  
TAPAHTUMAT JA NIIDEN MUUNTAMINEN
Ulkomaanrahanmääräiset tapahtumat kirjataan kirjauspäivän kurssiin  Tilinpää-

töshetkellä avoimet ulkomaanrahanmääräiset saatavat ja velat arvostetaan tilin-

päätöspäivän kurssiin ja tästä syntyneet valuuttakurssivoitot ja –tappiot esitetään 

tuloslaskelmassa 

Sellaisten ulkomaisten tytäryhtiöiden, joiden toimintavaluutta on muu kuin 

euro, tuloslaskelmat muunnetaan euroiksi käyttämällä tilikauden keskimääräistä 

valuuttakurssia ja taseet käyttämällä tilinpäätöspäivän valuuttakurssia  Näistä 

syntyvä valuuttakurssiero kirjataan laajan tuloslaskelman kautta kumulatiiviselle 

muuntoerojen tilille omaan pääomaan  Ulkomaisten tytäryhtiöiden omista pääo-

mista sekä ulkomaisiin nettosijoituksiin rinnastettavista lainoista aiheutuvat kurs-

sierot on kirjattu Konsernin muiden laajan tuloksen erien kautta muuntoeroihin 
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KESKEISET OLETUKSET, ARVIOT JA OLETTAMUKSET
Laadittaessa konsernitilinpäätöstä yhtiön johto joutuu tekemään arvioita ja 

oletuksia, jotka vaikuttavat taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen 

ja velkojen raportointiin liitetiedoissa sekä tilikaudelta raportoitujen tuottojen ja 

kulujen määriin 

Arviot, oletukset ja harkinta perustuvat johdon aikaisempaan kokemukseen, 

parhaaseen tietoon tapahtumista ja muista tekijöistä, kuten tulevaisuuden tapah-

tumia koskevista odotuksista, joiden katsotaan olevan olosuhteet huomioon ottaen 

järkeviä  Siten on mahdollista, että lopulliset toteumat poikkeavat merkittävästi 

tilinpäätöksessä käytetyistä arvioista  Mahdolliset arvioiden ja oletusten muutokset 

kirjataan kirjanpitoon sillä tilikaudella, jonka aikana arvio tai oletus on muuttunut  

Keskeiset johdon harkintaa edellyttävät oletukset, arviot ja olettamukset on 

esitetty niitä koskevissa liitetiedoissa 

RAHOITUSRISKIEN HALLINTA
Konsernin rahoitusosasto hallitsee, raportoi ja kattaa rahoitusriskejä ja rahoituseriä 

keskitetysti ohjeenaan vuosittain tarkistettavat hallituksen hyväksymät kirjalliset 

politiikat  Konsernin rahoitusosasto arvioi ja suojaa tai muutoin hallinnoi rahoitus-

riskejä tehden tiivistä yhteistyötä liiketoimintalinjojen ja juridisten yhtiöiden kanssa  

Näihin riskeihin kuuluvat Konsernin merkittävät  luotto- ja vastapuoli-, hyödykkei-

den hinta-, valuuttakurssien muunnos-, valuutta-, korko- ja maksuvalmiusriskit, 

joita on käsitelty tarkemmin liitteessä 17  Konsernin rahoitusosasto hallinnoi 

keskitetysti ulkoista rahoitusta sekä vastaa rahavarojen ja velkojen hoidosta sekä 

tarvittavista suojaustoimista  Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on minimoida 

mahdolliset haitalliset vaikutukset Valmet Automotiven taloudelliseen tulokseen  

Muutokset IFRS standardeissa
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1.2 MUUTOKSET IFRS-STANDARDEIHIN

Tilinpäätöksessä ei ole käytetty standardeja tai niiden muutoksia ennen näiden 

voimaantuloa  Tässä tilinpäätöksessä noudatetaan standardeja, jotka ovat olleet 

voimassa tilikausina, jotka alkavat 1 1 2020 tai sen jälkeen  

IFRS 16 -STANDARDIN MUUTOS PANDEMIAAN  
LIITTYVIEN VUOKRASOPIMUSHELPOSTUSTEN KÄSITTELYYN
Konserni on noudattanut pandemiaan liittyviä vuokrasopimushelpotuksia touko-

kuussa 2020 annetun muutoksen mukaisesti  Se antaa vuokralleottajalle mahdolli-

suuden olla tutkimatta, onko kyseessä vuokrasopimuksen muutos  Kaikki muutok-

set vuokrien maksuissa käsitellään ikään kuin kyseessä ei olisi vuokrasopimuksen 

muutos  Konserni on noudattanut standardin helpotusta kaikkiin ehdot täyttäviin 

vuokrasopimuksiin  Vuokrasopimushelpotukset on eritelty liitteessä 10 

2 PANDEMIAN VAIKUTUS LIIKETOIMINTAAN 

Kansainvälinen koronaviruspandemia vaikutti Konsernin suorituskykyyn 2020, mut-

ta sen määrää on vaikea kvantifioida koko vuoden osalta  Autoteollisuuden toimitus-

ketjut pysähtyivät ja monet tuotantolaitokset suljettiin useaksi viikoksi huhti-touko-

kuussa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa  Konserni reagoi nopeasti sopeuttamalla 

resurssejaan ja keskittymällä kassanhallintaan  Lisäksi Konserni sopi siltarahoitusjär-

jestelystä, jolla turvattiin riittävä likviditeetti  Vuoden viimeisen neljänneksen aikana 

myynti ja kannattavuus ylittivät suunnitelmat ja osittain kompensoivat toisen vuosi-

neljänneksen tappioita  Koko vuoden liikevaihto jäi selvästi edellisvuodesta toisen ja 

kolmannen vuosineljänneksen tuotantomenetysten vuoksi  Jatkuvien toimintojen 

liikevoitto oli kuitnekin vain hieman edellisvuotta alempi 

Konserni ei näe liiketoiminnan jatkuvuuteen tai toiminnan jatkuvuusoletukseen 

liittyviä riskejä  Koska asiakaspohja on suhteellisen kapea ja keskittynyt pääosin 

autoteollisuuden alkuperäisvalmistajiin (OEM), muutokset autoteollisuudessa voivat 

vaikuttaa huomattavasti Konsernin suorituskykyyn  

Konserni on saanut julkisia avustuksia työllisyyden tukemiseksi pandemian aika-

na samoin kuin hyötynyt tilapäisesti alennetuista sosiaaliturva- ja eläkemaksuista  

Joitain vuokrasopimusten maksuja on siirretty vuodesta 2020 vuoteen 2021  Tarkem-

mat tiedot ovat vastaavissa liitetiedoissa 
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3.1 TYTÄRYHTIÖTIEDOT

Konsernin tilinpäätös sisältää seuraavat yhtiöt:

 

 

3 TYTÄRYHTIÖT JA OSAKKUUSYHTIÖ

3.2 YRITYSHANKINNAT JA –MYYNNIT

Konserni ei tehnyt yhtään yrityshankintaa 2020 tai 2019  Vuonna 2020 konserni 

myi suurimman osan yleisestä suunnittelupalvelujen liiketoiminnasta Saksassa ja 

Espanjassa  Vuonna 2019 ei ollut yritysmyyntejä 

AUTOTEOLLISUUDEN YLEISTEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN 
LIIKETOIMINNAN MYYNTI SAKSASSA JA ESPANJASSA
Konserni sopi 12 10 2020 suunnitteluliiketoimintansa myynnistä Mutares SE & Co  

KGaA:lle  Kauppa tuli voimaan 31 10 2020  Myynti kattoi Valmet Automotive Betei-

ligungs-GmbH:n tytäryhtiöineen Saksassa ja Espanjassa  Myyntipäätöksen taustalla 

oli Konsernin strategian mukainen keskittyminen ajoneuvojen sähköistymiseen ja 

asiakkaiden palvelemiseen sähköisen liikenteen ratkaisujen sopimusvalmistajana ja   

Tier 1 –järjestelmätoimittajana  

Myyty suunnitteluliiketoiminta sisälsi yleistä ajoneuvosuunnittelua sekä proto-

tyyppi- ja piensarja-valmistusta  Järjestely vaikutti noin 600 työntekijään 

Ennen myyntiä tietyt sähköisten ajoneuvojen akkujärjestelmien suunnittelu- ja 

testauspalvelutoiminnot siirrettiin Valmet Automotive Solutions GmbH:lle, joka on 
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osa akkujärjestelmät-liiketoimintaa  Lisäksi eräitä konsernitoimintoja siirrettiin Val-

met Automotive Management GmbH:lle 

Tuloslaskelmaerät on oikaistu sekä 2020 että 2019 myydyn toiminnon osalta  

Myyty liiketoiminta esitetään erillisellä Lopetetut toiminnot –rivillä tuloslaskelmassa 

ja siihen liittyvissä liitetiedoissa  Myydyn liiketoiminnan tulos sisältyy konsernitilin-

päätökseen myynnin voimaantulopäivään saakka 

Yhteenveto lopetettujen toimintojen taseesta, myyntitappiosta ja divestoinnin kas-

savaikutuksesta on esitetty alla 
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Lopetettujen toimintojen nettotulos on esitetty alla  

 

Lopetettujen toimintojen nettokassavirrat on esitetty alla 

 

Rahoituksen kassavirta koostuu vuokrasopimusvastuiden takaisinmaksuista 
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3.3 OSAKKUUSYHTIÖ

Laskentaperiaate
Osakkuusyhtiöksi luetaan sellainen yhtiö, johon tehty sijoitus antaa Valmet 

Automotivelle mahdollisuuden käyttää merkittävää vaikutusvaltaa, mutta ei pää-

tösvaltaa, osakkuusyhtiön liiketoiminnalliseen ja taloudelliseen päätöksentekoon  

Tällaisen vaikutusvallan katsotaan olevan olemassa sellaisissa yhtiöissä, joissa suora 

tai epäsuora osakeomistus on 20-50 % äänivallasta, tai jossa Konserni pystyy muuten 

käyttämään merkittävää päätösvaltaa 

Investoinnit osakkuusyhtiöihin kirjataan taseeseen hankintahetkellä hankin-

tamenoon, minkä jälkeen osuus tämän jälkeen syntyneistä voitoista tai tappioista 

lisätään Konsernin taseen osakkuusyhtiösijoituksiin 

Osakkuusyhtiöt yhdistellään pääomaosuusmenetelmällä  Pääomaosuusmene-

telmää noudatettaessa osuus osakkuusyhtiön tuloksesta esitetään erikseen Konser-

nin tuloslaskelmassa  Konserni esittää osuutensa osakkuusyhtiössä yhdellä rivillä 

Konserni arvioi tilinpäätöshetkellä  onko olemassa sellaista objektiivista perustet-

ta, jonka perusteella investointi olisi menettänyt arvoaan  Jos tällaisia perusteita on 

olemassa, Konserni laskee arvonalenemisen määrän realisointiarvon ja tasearvon 

erotuksena ja esittää tappion osakkuusyhtiöiden tulos –rivillä tuloslaskelmassa 

Konsernilla on 40% ei-operatiivinen omistus kiinteistöosakeyhtiöstä Kiinteistö Oy 

Pietolankatu 13  Sijoituksen kirjanpitoarvo ja Konsernin osuus osakkuusyrityksen 

tuloksesta on esitetty alla 
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4 MYYNTITUOTOT ASIAKASSOPIMUKSISTA

Laskentaperiaatteet
Konserni kirjaa myyntituotot, kun myytyihin tuotteisiin ja palveluihin liittyvä suorite-

velvoite on täytetty siirtämällä määräysvalta luvatuista palveluista tai tuotteista asi-

akkaalle  Määräysvalta siirtyy, kun asiakas pystyy ohjaamaan palvelujen tai tuotteiden 

käyttöä ja saa pääosin kaikki niistä tulevat jäljellä olevat hyödyt   Konserni tunnistaa 

asiakassopimuksen, sopimuksen eri suoritevelvoitteet ja kohdistaa myyntihinnan 

näille suoritevelvoitteille  

Tuotot luokitellaan kahteen kategoriaan riippuen tuloutuksen ajoituksesta: ajan 

kuluessa ja yhtenä ajankohtana tuloutettavat  

Kun määräysvalta tuotteeseen tai palveluun siirtyy ajan kuluessa, myyntituotot 

kirjataan ajan kuluessa  Määräysvalta siirtyy Konsernilta ajan kuluessa, kun: 

• Konserni tuottaa hyödykkeitä, joilla ei ole vaihtoehtoista käyttötarkoitusta ja 

kun Konsernilla on peruuttamaton oikeus saada maksu (sisältäen kohtuullisen 

katteen) raportointihetkeen mennessä tehdystä työstä (esim  pitkät 

suunnittelusopimukset), tai 

• Konserni luo hyödykkeen, johon asiakkaalla on määräysvalta, kun hyödyke luodaan 

tai sitä parannetaan (esim  asiakkaan omistamiin ajoneuvoihin tehty työ), tai

• asiakas samanaikaisesti vastaanottaa ja käyttää Konsernin tuottamat hyödyt 

(esim  asiakkaalla tai asiakkaan suunnittelujärjestelmässä tehty työ)  

Kun mikään yllä oleva peruste ei täyty, tuotot kirjataan yhtenä ajankohtana, joka on 

se hetki, jolloin määräysvalta siirtyy asiakkaalle ja liiketoiminnalla on oikeus maksuun, 

esimerkiksi toimitushetkellä  

Konserni tulouttaa kaikki ajan kuluessa kirjattavat suoritevelvoitteet käyttäen 

panosmenetelmää, joka perustuu kertyneisiin kustannuksiin  Tuotto ja kohdistettu 

kate lasketaan transaktiohinnan ja arvioitujen kokonaiskustannusten perusteella  

Muutokset kokonaiskustannuksissa ja mahdolliset tappiot kirjataan sille kaudelle, 

jonka aikana ne ovat tulleet esille  Odotettavissa oleva sopimustappio kirjataan välit-

tömästi tulosvaikutteisesti 

Keskeneräiset sopimukset esitetään taseessa saamisina asiakkailta myyntiso-

pimuksista ja saadut maksut velkoina asiakkaille myyntisopimuksista  Saamiset 

asiakkailta ja velat asiakkaille myyntisopimuksista kuitataan sopimuskohtaisesti ja 

nettoero esitetään joko saatavana tai velkana taseessa  Saamiset ja velat asiakkailta 

kirjataan pois, kun sopimus on kokonaan täytetty ja laskutettu 
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Johdon tekemät merkittävät arviot ja oletukset
Johto on käyttänyt harkintaa määrittäessään erilliset hyödykkeet ja palvelut tunnis-

taessaan luvatut suoritevelvoitteet ja määrittäessään, mitkä sopimukset muodos-

tavat yhden kaupallisen kohteen monimutkaisissa sopimuskokonaisuuksissa  Tällä 

harkinnalla on merkittävä vaikutus tuloutuksen määrään ja ajankohtaan 

Ajan kuluessa tapahtuva tuloutus vaatii valmiusasteen määrittelemistä, joka 

perustuu toteutuneisiin kustannuksiin suhteessa arvioituihin projektin kokonais-

kustannuksiin (cost-to-cost -menetelmä)  Hankkeen kokonaiskustannusarviot 

perustuvat projektiennusteisiin, joissa otetaan huomioon muutokset arvioiduissa 

tuloissa, kustannuksissa ja voitoissa, yhdessä suunnitellun toimitusaikataulun kans-

sa  Projektiennusteita päivitetään säännöllisesti 

Projektien kokonaiskustannusarviot voivat muuttua ajan myötä projektin kus-

tannusrakenteiden muuttuessa, mikä voi lopulta vaikuttaa tuloutukseen  Tämän 

vuoksi ajan myötä –tuloutusmenetelmää ei sovelleta ennen kuin määritelty valmiu-

sastekynnys on saavutettu tai kun projektin lopputulosta ja kustannusrakennetta ei 

pystytä arvioimaan luotettavasti 
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Myyntituotot jaoteltuna tuloutuskategorioittain 2020 ja 2019 on esitetty alla  

 

Nettosaamiset ja –velat myyntisopimuksista 31 12 2020 ja 31 12 2019 on esitetty alla  
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TULOVIRRAT
Konserni on tunnistanut useita tulovirtoja ajan kuluessa ja yhtenä ajankohtana 

tapahtuvien suoritevelvoitteiden täyttämisluokkien puitteissa  Nämä tulovirrat ku-

vastavat suoritevelvoitteita ja näiden suoritevelvoitteiden täyttämisen ajoitusta sekä 

niihin liittyvien transaktiohintojen kohdistamista 

Konsernin tulovirrat on esitetty seuraavasti:

Tulovirta Kuvaus Liiketoiminta Tuloutusajankohta

Sopimusvalmistus Kokoonpanopalvelut 

ja logistiikka

Ajoneuvojen 

valmistus, 

Akkujärjestelmät

Yhtenä 

ajankohtana

Tuotemyynti Katot, akut, varaosat, 

tuotanto-osat 

ja muut 

Katto- ja kinema-

tiikkajärjestelmät, 

Akkujärjestelmät

Yhtenä 

ajankohtana

Suunnittelu-
palvelut

Suunnittelu- ja 

kehitystyö, 

konseptityö, 

työkaluhankinnat 

asiakkaille

Katto- ja 

kinematiikka-

järjestelmät, 

Akkujärjestelmät

Ajan 

kuluessa

Tuotannollistamis-
palvelut 
(ei tulouteta 
erikseen) 

Sopimusvalmistusta 

tai tuotantoa 

edeltävät valmistavat 

palvelut 

Kaikki Sopimus-

valmistuksen ja 

tuotemyynnin osa 

Lyhytaikaiset ja/tai 
määrältään pienet 
sopimukset

Pienet tai 

lyhytkestoiset 

suunnittelu- tai 

muut projektit

Kaikki Yhtenä 

ajankohtana

Tuloutusmetodi vaihtelee riippuen asiakkaan kanssa sovituista ehdoista  Monet 

sopimukset ovat runkosopimuksia, jotka kattavat koko asiakkaalle toimitettavan 

toimintoketjun  Esimerkiksi sopimusvalmistussopimukset kattavat tavallisesti tuo-

tannon valmisteluvaiheen, jota kutsutaan tuotannollistamiseksi, kokoonpanotyön 

ja logistiikan  Katto- ja kinematiikkajärjestelmien sopimuksissa voi olla useita osia 

alkaen tuotteen suunnittelu- ja kehitystyöstä ja edeten tuotannollistamistyön ja 

mallikohtaisten laitteiden hankintamyynnin kautta tuote- ja varaosamyyntiin  Jos 

asiakas on sitoutunut vain osaan runkosopimuksen toimituksista, sopimus tuloute-

taan erikseen vain sitoumuksen kattavalta osuudelta  Kun asiakkaan sitoutuminen 

kattaa koko runkosopimuksen tai suuria osia siitä, sopimukset saatetaan katsoa 

yhdeksi sopimuskokonaisuudeksi, vaikka asiakas tekisi tilauksensa vaiheittain 
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Sopimusvalmistuksen tuloutus tapahtuu, kun kokoonpanopalvelun määräys-

valta on siirtynyt ajoneuvojen tai akkujen luovutuksen yhteydessä  Tuotemyynnit 

mm  kattojen ja varaosien myynnistä tuloutetaan, kun määräysvalta tuotteeseen 

on siirtynyt tuotteen luovutuksen yhteydessä  Kun tuotemyynti edellyttää myyntiä 

edeltävää tuotannollistamista, se tuloutetaan tuotteen yhteydessä  Sopimusvalmis-

tus ja tuotemyynnit maksetaan toimitusten jälkeen 

Suuret sopimusvalmistussopimukset saattavat sisältää merkittäviä ennakko-

maksuja tuotannon valmistelua ja tarvittavien tuotekohtaisten koneiden ja lait-

teiden hankintaa varten  Näiden päämiehen kanssa sovittujen ennakkomaksujen 

voidaan katsoa luovan merkittävän rahan aika-arvon ja siten sisältävän merkittävän 

rahoituskomponentin  Näissä tapauksissa on laskettava vastaava rahoituskustannus 

ja rahoituskomponentista syntyvä vastuu on esitettävä  Merkittävän rahoituskompo-

nentin vaikutus esitetään liikevaihdossa ja eikä sillä ole vaikutusta koko sopimuksen 

elinkaaren nettotulokseen 

Suunnittelupalveluja koskevissa sopimuksissa asiakas saa hyödyn samanaikaises-

ti suorituksen yhteydessä ja Konserni saa oikeuden maksuun tehdyn työn osalta, ja 

tätä vastaava tuloutus tapahtuu ajan kuluessa  Edistyminen mitataan panosmene-

telmällä  Sopimusten maksuehdot ovat joko maksu luovutettaessa tai sopimuksen 

tarkistuspisteissä palvelun tuottamisen aikana ja ne seuraavat tavallisesti täytettävän 

suoritevelvoitteen määräysvallan siirtymistä 

Tuotannollistamis-tulovirta, joka ei ole itsenäinen tulovirta, sisältää tuotantoa 

edeltävät toiminnot ja tuotannon suunnittelutyön, joka tarvitaan, jotta tuotantolinjat 

ja –tilat saadaan valmiiksi tuotantoa varten  Palvelu myydään tavallisesti sopimusval-

mistus- tai kattojärjestelmätoimitussopimusten osana  Tuotannollistamisen ei kat-

sota muodostavan erillistä luovutuksen kohdetta eli erotettavaa suoritevelvoitetta, 

vaan tuotannollistaminen on osa tuotemyyntiä tai sopimusvalmistusta  Tuloutus al-

kaa tuotannon alkaessa ja tapahtuu tuotteen luovutushetkellä yhtenä ajankohtana   
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5 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT JA KULUT

Laskentaperiaatteet
Muut liiketoiminnan kulut kirjataan kululajipohjaisesti kulutileille, ellei niiden katso-

ta olevan tulojen oikaisueriä 

Julkiset avustukset tuloutetaan, kun on saatu riittävä varmuus siitä, että avustus 

saadaan ja että kaikki siihen liittyvät ehdot on täytetty  Jos avustukseen liittyy sen 

myöntäjän ehtoja kulujen hyväksynnän ja edistymisen raportoinnin suhteen, avus-

tusta ei kirjata ennen kuin myöntäjän hyväksyntä on saatu 

Kun avustus liittyy kuluihin, se tuloutetaan tuottona sen ajanjakson kuluessa, jona 

avustukseen liittyvät kulut syntyvät ja kirjataan kuluiksi  Kun avustus liittyy käyttö-

omaisuuteen, se tuloutetaan hyödykkeen odotetun käyttöiän aikana 

Tutkimuskulut kirjataan kuluksi, kun ne ovat syntyneet  Kehityskulut kirjataan 

yleensä kuluksi, kun ne ovat syntyneet  Ne voidaan aktivoida vain, kun tietyt talou-

delliset ja tekniset edellytykset täyttyvät kokonaisuudessaan 

Liiketoiminnan muut tuotot

Julkiset avustukset liittyvät lähinnä Business Finland –projekteihin  ja työllistämistukiin  

Julkiset avustukset sisältävät 0,8 miljoonaa euroa pandemiaan liittyviä tukia  Näihin 

avustuksiin ei liity täyttämättä jääneitä ehtoja tai vastuusitoumuksia 
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Liiketoiminnan muut kulut

  

Tutkimus ja kehitystoiminnan kulut mukaan lukien henkilöstökulut olivat yhteensä 

2 641 tuhatta euroa vuonna 2020 (2 251 tuhatta euroa vuonna 2019)   
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6 HENKILÖSTÖKULUT JA HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ

LASKENTAPERIAATTEET
Palkat, työsuhde-etuudet, niihin liittyvät sosiaaliturvamaksut ja eläkevastuut kirja-

taan kuluksi työn tekemistä vastaavalle kaudelle  

Eläke- ja muut etuuspohjaiset työsuhde-etuudet on esitetty liitteessä 7 

Vuoden 2020 henkilöstökulut sisältävät pandemiaan liittyvien sosiaali- ja eläkemak-

sujen alennusten vaikutukset, jotka ovat vastaavasti 0,1 miljoonaa ja 2,0 miljoonaa 

euroa 
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7 ELÄKKEET JA MUUT ETUUSPOHJAISET TYÖSUHDE-ETUUDET

LASKENTAPERIAATTEET
Eläkejärjestelyt jaetaan etuus- ja maksupohjaisiin järjestelyihin  Maksupohjaisessa 

järjestelyssä Konserni maksaa suoritukset erillisille vakuutusyhtiöille tai itsenäisille 

rahastoille  Konsernilla ei ole mitään velvoitteita suorittaa lisämaksuja, jos maksujen 

saajalla ei ole riittäviä varoja maksaa työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuuksia  Kaik-

ki muut kuin nämä ehdot täyttävät järjestelyt katsotaan etuuspohjaisiksi 

Useimmat järjestelyt, sisältäen Suomen TyEL-järjestelyn, ovat maksupohjaisia 

järjestelyitä, joissa Konserni maksaa suoritukset erillisille varoja hallitseville yhtei-

söille  Maksupohjaisiin järjestelyihin tehdyt maksut kirjataan tuloslaskelmaan sille 

kaudelle, jota ne koskevat 

Ulkopuoliset vakuutusmatemaatikot laskevat ennakoituun etuusyksikköme-

netelmään perustuvan etuuspohjaisen järjestelyn kustannuksen  Etuuspohjaisen 

eläkejärjestelyn kustannukset kirjataan tuloslaskelmaan järjestelyyn kuuluvan 

henkilöstön työsuoritusten mukaisesti jaksotettuina  Historialliseen kehitykseen ja 

vakuutusmatemaattisten laskelmien perusteiden muutoksiin perustuvat vakuu-

tusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan muiden laajan tuloksen erien kautta 

omaan pääomaan sillä kaudella, jonka aikana ne syntyvät  Aiempaan työsuorituk-

seen liittyvät menot kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan  Etuuspohjaisen järjestel-

män velaksi kirjattava vastuu on eläkevelvoitteiden tilinpäätöshetken nykyarvon ja 

varojen käyvän arvon nettomäärä  

Suomessa työntekijät ovat oikeutettuja palvelusvuosilisään, kun määrätyt pal-

veluvuodet tulevat täyteen järjestelyn sääntöjen mukaan   Palvelusvuosijärjestelyn 

menot kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi henkilöstön palvelusvuosien mukaan 

jaksotettuina  Kokemuspohjan ja vakuutusmatemaattisten laskelmien perusteiden 

muutoksiin pohjautuvat vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan tulosvai-

kutteisesti 

JOHDON TEKEMÄT MERKITTÄVÄT ARVIOT JA OLETUKSET
Etuuspohjaisen eläkejärjestelyn kustannuksen määrittävät ulkopuoliset vakuutus-

matemaatikot, jotka arvostavat järjestelyn vuosittain ja laskevat velvoitteen määrän 

käyttäen useita oletuksia, kuten diskonttokorko, sijoitettujen varojen odotettu tuot-

to, palkka- ja eläkeindeksien kehitys ja muut vakuutusmatemaattiset tekijät  Monet 

näistä oletuksista edellyttävät myös johdon harkintaa  Tästä johtuen tilinpäätökseen 

kirjattu eläkevelvoitteen määrä sekä arvioidut tulevat suoritukset eläkerahastoihin 

ovat herkkiä muutoksille 

Palveluvuosilisäetuusjärjestely, joka perustuu luvattuun rahamäärään kymme-

nen vuoden palvelusajan jälkeen edellyttävät johdon harkintaa henkilöstön vaihtu-

vuuden osalta 
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7.1 PALVELUSVUOSILISÄ

Suomessa tietyt työntekijät ansaitsevat lisäetuuden palvelusvuosilisäjärjestelyn 

sääntöjen mukaisesti  Työnantaja on luvannut etuuden tietyn työssäoloajan täyt-

tyessä   Etuus perustuu sovittuun rahamäärään kymmenen palvelusvuoden jälkeen 

ja se kasvaa, kun työsuhde on kestänyt 15, 20 ja 25 vuotta  Etuusmaksuja jatketaan 

työsuhteen päättymiseen tai eläkeikään saakka ja niitä maksetaan työntekijöille ker-

ran vuodessa tai kuukausittain  Historialliseen kehitykseen ja vakuutusmatemaattis-

ten laskelmien perusteiden muutoksiin perustuvat vakuutusmatemaattiset voitot ja 

tappiot kirjataan tuloslaskelmaan 

 

Diskonttokorko on määritetty käyttäen Bloomberg € EU Corporate AA+, AA, AA 

-tuottokäyrää  Arvioitu etuusvelvoitteen kesto on otettu huomioon  Diskonttokorko 

oli  -0,2 % ja 0,2 % 31 12 2020 ja 31 12 2019 päättyneillä tilikausilla 
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7.2 ETUUSPERUSTEINEN ELÄKEJÄRJESTELY

Vapaaehtoinen etuusperusteinen eläkejärjestely Suomessa on kuvattu alla  Saksan 

suunnitteluliiketoiminnan etuusperusteiset eläkejärjestelyt on esitetty lopetetuissa 

toiminnoissa (liite 3 2) 

Suomen etuuspohjainen eläkejärjestely on suljettu uusilta jäseniltä, ja sen edut on 

vakuutettu vakuutusyhtiössä  Vapaaehtoisen lisäeläkejärjestelyn etuudet perustuvat 

tiettyyn etuustasoon eläkkeelle jäämisen jälkeen  Luvattu etuus on tietty prosentti 

peruspalkasta  Peruspalkka on määritelty vakuutussopimuksessa ja se on keskiarvo 

kymmenen edellisen vuoden palkoista, jotka on sidottu indeksiin tilikauden yleisen 

palkkaindeksin kanssa  Tämän suunnitelman etuudet kattavat lakisääteisten etujen 

päälle tulevat luvatut etuudet  Luvatut etuudet ovat vanhuus-, työkyvyttömyys- ja 

leskeneläke  Vakuutusyhtiö perii vakuutusmaksuja vuosittain  Vakuutusmaksut 

lasketaan siten, että luvattu vanhuuseläke on kokonaan rahoitettu eläkeikään men-

nessä  Työnantajalla ei ole riskiä eläkkeelle siirtymisen jälkeen  
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Diskonttokorko on määritetty käyttäen Bloomberg € EU Corporate AA+, AA, AA 

-tuottokäyrää  Arvioitu eläkevelan kesto on otettu huomioon  Tärkeimmät oletta-

mukset on kuvattu alla olevassa taulukossa 

 

Etuuspohjaisen eläkejärjestelyn painotettu keskimääräinen vastuuaika on 7 vuotta  

Vuoden 2021 osalta työnantajan suorittaman maksun ennustetaan olevan EUR 23 284 

Merkittävien oletusten herkkyysanalyysi on suoritettu 31 12 2020  Diskonttokoron ja 

palkankorotusoletuksen muutosten vaikutus on esitetty alla 
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8 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Laskentaperiaatteet
Rahoituskustannukset kirjataan tulosvaikutteisesti sille kaudelle, jonka aikana ne 

syntyvät  Tästä poikkeuksena pitkän valmistumisajan vaativien käyttöomaisuushyö-

dykkeiden hankintaan, rakentamiseen tai tuottamiseen suoraan liittyvät rahoitus-

kulut aktivoidaan osana hyödykkeen hankintamenoa  Rahoituskulut koostuvat ko-

roista ja muista kuluista, joita syntyy luottoihin liittyen  Osakeomistusten myynneistä 

syntyvät tappiot kirjataan rahoituskuluihin ja vastaavat voitot rahoitustuottoihin 

Konserni on valinnut saatujen ja maksettujen korkojen luokittelemisen liiketoi-

minnan kassavirtaan kuuluviksi 

Kokonaisrahoituskulut sisältävät siltarahoituspakettiin liittyvien lainojen korot ja 

kulut  Rahoitus hankittiin huhtikuussa 2020 turvaamaan likviditeettia pandemian 

aiheuttamien tuotantokatkosten ajaksi  
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9 TULOVEROT

9.1 TULOVEROKULUT

Laskentaperiaatteet
Konsernin tuloslaskelmassa esitetään tuloveroina konserniyhtiöiden tilikauden 

verotettavia tuloksia vastaavat verot ja laskennallisten verojen muutokset  Laaja 

tuloslaskelma sisältää laajaan tuloslaskelmaan kuuluvien erien verot 

Tilikauden verot sisältävät konserniyhtiöiden verotettavasta tuloksesta lasketut 

verot ja aikaisempien vuosien verojen oikaisut  Verosaamiset ja –velat kirjataan ve-

rottajalta saatavien tai verottajalle maksettavien ennakoitujen määrien mukaisesti

Laskennalliset verot on laskettu verotuksen ja tilinpäätöksen välisille jaksotuse-

roille käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua tulevien vuosien verokantaa 

Johdon tekemät merkittävät arviot ja oletukset
Konserni arvioi todennäköisyyden, jolla paikallinen veroviranomainen tai veroviran-

omaiset, kun kyseessä on valtion rajan ylittävä käsittely, hyväksyy kirjanpitoon viedyn 

verokäsittelyn  Verokäsittely kirjataan vain kun on todettu, että asianmukainen vero-

viranomainen tai veroviranomaiset todennäköisesti hyväksyvät verokäsittelyn 

Merkittävää johdon harkintaa vaaditaan sen toteamiseen, millä todennäköisyy-

dellä esitetty verokäsittely voidaan kirjata, ottaen huomioon todennäköisyyden, jolla 

asianmukainen veroviranomainen tulee hyväksymään suunnitellun verokäsittelyn  

Siinä tapauksessa että veroviranomaisen hyväksyntää ei saadakaan, on tulevien 

tilikausien maksettavia veroja oikaistava 
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Tärkeimmät tuloverojen osatekijät 31 12 2020 ja 31 12 2019 päättyneiltä vuosilta ovat 

seuraavat:

 

Tuloverokulun ja kirjanpidon tuloksesta Suomen 2020 yhtiöverokannalla lasketun 

tuloveron täsmäytyslaskelma esitetään alla 
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9.2 LASKENNALLISET VEROSAAMISET JA -VELAT

Laskentaperiaatteet
Laskennallinen verovelka tai -saatava on laskettu kaikille verotuksen ja tilinpäätök-

sen välisille jaksotuseroille käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua tulevien vuosien 

verokantaa  Taseeseen sisältyy laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan ja 

laskennallinen verosaatava vain arvioidun todennäköisen käytettävissä olevan vero-

hyödyn suuruisena 

Laskennallisen verosaatavan kirjaamisedellytykset arvioidaan tilinpäätöspäivinä 

ja sen määrää vähennetään siltä osin, kun ei ole enää todennäköistä, että tulevai-

suudessa syntyy riittävästi verotettavaa tuloa, jota vastaan laskennallinen verosaa-

tava voidaan hyödyntää  Kirjaamattomat laskennalliset verosaatavat arvioidaan 

tilinpäätöspäivänä ja kirjataan siltä osin, kun on tullut todennäköiseksi, että tulevat 

verotettavat tulot ovat käytettävissä verosaamisen käyttämiseen 

Johdon tekemät merkittävät arviot ja oletukset
Konserni arvioi tuloveron määrän kaikissa maissa, joissa se toimii  Tämä prosessi 

sisältää sekä tilikaudelta maksettavien verojen arvioinnin että kirjanpidon ja vero-

tuksen välisten väliaikaisten jaksotuserojen arvioinnin  Jaksotuserot syntyvät erilai-

sesta kirjanpito- ja verotuskäsittelystä, esim  sellaisten erien kuin tulojaksotusten 

ja kustannusvarausten osalta  Nämä erot johtavat laskennallisiin verosaamisiin ja 

-velkoihin, jotka voidaan kirjata konsernitaseeseen  Laskennallisen verosaatavan 

käyttömahdollisuus tulevista verotettavista tuloista arvioidaan ja siltä osin kun käyt-

tömahdollisuutta ei katsota olevan, ei laskennallista verosaatavaa kirjata 

Merkittävää johdon harkintaa tarvitaan määrittämään laskennallisten verosaa-

tavien kirjaamisperusteet, ottaen huomioon tulevien verotettavien tulojen toden-

näköinen ajankohta ja taso yhdessä tulevien verosuunnittelustrategioiden kanssa  

Siinä tapauksessa, että todelliset tulokset eroavat tehdyistä arvioista, laskennallisia 

verosaamisia joudutaan muuttamaan tulevina tilikausina  Lopputulokseen voivat 

myös vaikuttaa tulevat muutokset verolaeissa, joita sovelletaan niillä lainkäyttöalu-

eilla, joilla Konserni toimii  
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Laskennalliset verosaamiset ja –velat on esitetty alla olevassa taulukossa 

 

Johto on arvioinut kaikki tytäryhtiötappiot laskennallisen verosaatavan kirjaamisek-

si  Analyysi on tehty tytäryhtiöittäin  Konsernilla oli 31 12 2020 noin EUR 12,1 miljoonaa  

sellaisia verotappioita, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista  Mitkään näis-

tä verotappioista eivät vanhene 
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10 VUOKRASOPIMUKSET

Laskentaperiaatteet
Konserni arvioi, onko sopimus vuokrasopimus tai sisältyykö siihen vuokrasopimus 

vuokrasopimuksen määritelmään perustuen  Sopimus on vuokrasopimus tai siihen 

sisältyy vuokrasopimus, jos sopimus antaa oikeuden yksilöidyn omaisuuserän käyt-

töä koskevaan määräysvaltaan tietyksi ajanjaksoksi vastiketta vastaan   

Konserni on valinnut soveltaa IFRS 16 -tilinpäätösstandardia vain aineellisiin hyö-

dykkeisiin soveltaen standardin sallimaa helpotusta 

Vuokralleottajana Konserni kirjaa käyttöoikeusomaisuuserän, joka vastaa Kon-

sernin oikeutta käyttää kohdeomaisuuserää ja vuokrasopimusvelan, joka vastaa 

Konsernin velvoitetta suorittaa vuokran maksut 

Vuokrasopimukset aktivoidaan sopimuksen alkaessa taseeseen käyttöomaisuu-

serän käypään arvoon tai sitä alempaan vähimmäisvuokrien nykyarvoon  Hankitut 

hyödykkeet poistetaan joko niiden taloudellisena pitoaikana tai vuokrasopimuksen 

keston mukaisesti, jos tämä on lyhyempi  Maksettavat vuokraerät jaetaan velan 

lyhennykseen ja rahoituskuluun siten, että tilikausittain jäljelle olevalle velalle 

muodostuu sama korkoprosentti  Vuokravelvoitteet rahoituskuluilla vähennettynä 

sisältyvät lyhyt- tai pitkäaikaisiin korollisiin velkoihin  Korko kirjataan tuloslaskelmaan 

vuokrasopimuksen ajalle jaksotettuna 

Konserni on valinnut soveltaa kirjaamista koskevaa helpotusta lyhytaikaisiin ja 

arvoltaan vähäisiin vuokrasopimuksiin, jotka kirjataan kuluksi niiden syntyessä, eikä 

niitä kirjata kohdeomaisuuseriin eikä velkoihin  Lyhytaikaiset vuokrasopimukset 

ovat sopimuksia, joiden vuokra-aika on enintään 12 kuukautta, ja joihin ei sisälly 

osto-optiota  Vähäarvoiset vuokrasopimukset ovat sopimuksia, joissa yksittäisen 

omaisuuserän arvo ei uutena ylitä 5 000 euroa 

Konserni on valinnut soveltaa IFRS 16:n sallimaa apukeinoa ja olla erottelematta 

vuokrasopimuksissa muita kuin vuokrasopimuskomponentteja varsinaisista vuok-

rasopimuskomponenteista  Suhteessa suuret ja muuten olennaiset ei-vuokrasopi-

muskomponenit analysoidaan sen tunnistamiseksi, ovatko nämä vuokrasopimus-

komponenttien osia  Tunnistetut ei-vuokrasopimuskomponentit kattavat kaikkien 

sellaisten palveluiden maksut, jotka ovat osa vuokrasopimusta, kuten esimerkiksi 

yleiset ylläpitokustannukset ja hoitovastikkeet  Sellaisten palveluiden, jotka voidaan 

hankkia erikseen, kuten vuokratun tilan siivous, koneiden huolto ja sähkö, ei katsota 

kuuluvan vuokrasopimukseen ja ne kirjataan kuluksi 

Vuokrien maksut diskontataan vuokrasopimuksen sisäisellä korolla, jos se voidaan 

määritellä  Muuten laskettaessa vuokrasopimusvastuun nykyarvoa ja korkokustan-

nusta sovelletaan kaikkiin vuokrasopimuksiin sellaisen lisärahoituksen kulua, joka 

kuvastaa yksikkökohtaisia tekijöitä, maata ja vuokra-aikaa 

Kun Konserni toimii vuokralleantajana, Konserni luokittelee vuokrasopimuksen 

rahoitusleasingsopimukseksi tai operatiiviseksi vuokrasopimukseksi analysoimalla 
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vuokralleottajalle siirtyneiden käyttöoikeuksien ehdot  Kun Konserni on siirtänyt 

olennaisilta osin kaikki kohdeomistuserän omistamiselle ominaiset riskit ja edut, 

vuokrasopimus käsitellään rahoitusleasingsopimukseksena  Rahoitusleasingsopi-

muksen kohteena olevat omaisuuserät kirjataan saamisina, joiden määrä on yhtä 

suuri kuin nettosijoitus vuokrasopimukseen  Muut vuokrasopimukset käsitellään 

operatiivisina vuokrasopimuksina, joiden vuokran maksut tuloutetaan tasaerinä 

vuokra-aikana 

Edelleenvuokraukset, joissa Konserni on sekä vuokralleottaja että vuokranantaja, 

käsitellään erillisinä sopimuksina  Kun edelleenvuokrauksen vuokra-aika kattaa 

käytännössä kokonaan jäljellä olevan pääsopimuksen vuokra-ajan, pääsopimuksen 

käyttöoikeusomaisuuserä kirjataan pois ja käsitellään vuokrasopimussaatavana  
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KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERÄT
Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyvät käyttöoikeusomaisuuserät on 

eritelty alla olevassa taulukossa  Konsernin vuokrajärjestelyt liittyvät kiinteistöihin ja 

koneisiin ja kalustoon, jotka sijaitsevat pääasiassa Konserniyhtiöiden omissa tiloissa 

sekä ajoneuvoihin 
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VUOKRASOPIMUSVELAT
Vuokrasopimusvelkojen muutoksen erittely ilman kuluksi kirjattuja lyhytaikaisia ja 

arvoltaan vähäisiä vuokrasopimuksia on esitetty alla: 

 

VUOKRASOPIMUSTEN KASSAVIRRAT
Alla on esitetty vuokrasopimusten kokonaiskassavirrat, jotka sisältävät vuokran 

maksut, kuluksi kirjatut lyhytaikaiset ja vähäarvoiset vuokrasopimukset sekä edel-

leenvuokrauksen tulot 

 

Pandemiaan liittyvien vuokrasopimushelpotusten vaikutus vuokranmaksuihin oli 

2,3 miljoonaa euroa 
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OPERATIIVISET VUOKRASOPIMUSVASTUUT
Operatiiviset vuokrasopimusvastuut sisältävät lyhyaikaiset ja arvoltaan vähäiset 

vuokrasopimukset, joihin liittyvät vuokravastuut 31 12 2020 ja 31 12 2019 olivat seu-

raavat:

:

Vuokravastuut allekirjoitetuista, mutta vielä alkamatta olleista vuokrasopimuksista 

olivat 2 533 tuhatta euroa 31 12 2020 ja 3 738 tuhatta euroa 31 12 2019 

11 AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET

Laskentaperiaatteet
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankin-

tamenoonsa kertyneillä poistoilla ja mahdollisilla arvonalentumisilla vähennettynä 

Aineellisten hyödykkeiden perusparannusmenot sisällytetään joko hyödykkeen 

tasearvoon tai erotetaan omaksi hyödykkeekseen silloin, kun on todennäköistä, että 

niistä saadaan tulevaisuudessa taloudellista hyötyä ja niistä aiheutuneet kustannuk-

set voidaan erottaa tavanomaisista korjaus- ja kunnossapito-kustannuksista  Kaikki 

muut korjaus- ja ylläpitokustannukset kirjataan tulosvaikutteisesti syntymisaikanaan 

Käyttöoikeusomaisuuserät arvostetaan sopimuksen alkaessa hankintamenoon 
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Tuotannon valmisteluun liittyen tietyt lisäykset koneissa ja kalustossa on hankittu 

ilman kassavirtavaikutusta asiakkaiden hyödykkeen toimittajalle maksamia ennak-

komaksuja vastaan  Näiden maksujen määrä oli 9,7 miljoonaa euroa vuonna 2020 

(46,2 miljoonaa vuonna 2019) 
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12 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

12.1 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ

Laskentaperiaatteet
Konsernin aineeton käyttöomaisuus koostuu pääosin liikearvosta, asiakassuhtei-

ta, patenteista, lisensseistä ja ohjelmistoista sekä aktivoiduista kehittämiskuluista  Ne 

on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoonsa vähennettynä kertyneillä 

poistoilla ja mahdollisilla arvonalennuksilla 

Kehitystoiminta kuuluu olennaisesti asiakasprojekteihin, joissa teknistä kehitystä 

tehdään läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa  Tähän liittyvät kulut kirjataan 

yleensä suoraan kuluiksi  Kehityskulut voidaan kuitenkin aktivoida, kun tietyt talou-

delliset ja tekniset edellytykset täyttyvät ja on odotettavissa, että hyödyke tuottaa 

tulevia taloudellisia hyötyjä  Aktivoidut kehittämiskulut sisältyvät aineettomiin hyö-

dykkeisiin ja on merkitty taseeseen hankintamenoon kertyneillä poistoilla ja mah-

dollisilla arvonalennuksilla vähennettynä  Taloudellisen käyttöiän mukaan tehtävät 

poistot aloitetaan, kun kehitystyö on valmis ja hyödyke on valmis käytettäväksi 
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Keskeneräisten aineettomien investointien 1 1 2020 arvoa on oikaistu liittyen tiettyjen 

tase-erien uudelleenluokitteluun oikaisematta vuoden 2019 päättävää arvoa 

12.2 LIIKEARVO

Laskentaperiaatteet
Yrityshankinnat yhdistellään hankintamenomenetelmää käyttäen  Liikearvo vastaa 

sitä määrää, jolla yrityshankinnan hankintahinta ylittää hankittujen yritysten yksilöi-

tyjen, käypien arvoon arvostettujen varojen ja velkojen määrän  

Liikearvo kuvaa tyypillisesti hankitun markkinaosuuden, liiketoimintaosaamisen 

ja hankinnasta syntyvien ennakoitujen synergioiden arvoa  Liikearvon kirjanpitoarvo 

testataan arvonalentumisen varalta vähintään vuosittain 

Liikearvo kohdistetaan kassavirtaa tuottaville yksiköille (CGU), joiksi Konserni 

laskee liiketoiminta-alueet  Hankintahetken liikearvolaskelma on tehty hankituista 

varoista ja niitä vastaavista laskennallista veroista hankintahetken kirjanpitoarvoihin, 

joita on oikaistu vastaamaan käypiä arvoja  

Jos CGU myydään kokonaisuudessaan, vastaava liikearvo kirjataan kokonaan 

pois  Jos osa CGUsta myydään, vastaava liikearvo kohdistetaan jäljellejäävälle liiketoi-

minnalle laskemalla yrityshankintaan liittyvien hankitun markkinaosuuden, liieke-

toimintaosaamisen ja saatujen synergioiden arvo muulle Konsernin liiketominnalle, 

ja ylijäävä liikearvo kirjataan pois 

Liikearvon koko kirjattu määrä 8 741 tuhatta euroa on kohdistettu 31 12 20 akku-

järjestelmät-liiketoiminta-alueelle suunnitteluliiketoiminnan ja CGU-rakenteen 

uudelleenjärjestelyn seurauksena  Alun perin liikearvo oli kohdistettu Saksan suun-

nitteluliiketoiminnalle  Uudelleenjärjestelyn osana sähköisiin ajoneuvoihin littyvä 

suunnittelu, kuten akkujen testaus ja suunnittelu, siirrettiin akkujärjestelmät-liike-

toimintaan  Tässä yhteydessä tehtiin liikearvon uudelleenkohdistus suhteellisen 

arvon menetelmää noudattaen ja 100 % liikearvosta kohdistettiin akkujärjestelmille 

Katso liite 13 2 liikearvon arvonalentumistestauksen yksityiskohdista  
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 13 ARVONALENTUMISTESTAUS

13.1 MUIDEN KUIN RAHOITUSVAROJEN ARVONALENTUMINEN

Laskentaperiaatteet
Konserni arvioi tilinpäätöspäivänä, onko olemassa merkkejä siitä, että hyödykkeiden 

arvo olisi alentunut  Kun hyödykkeen tasearvo ylittää sen luovutushinnan, katsotaan 

hyödykkeen arvon alentuneen ja se kirjataan luovutushintaan 

Arvioitaessa käyttöarvoa tulevat kassavirrat diskontataan nykyarvoonsa käyttäen 

verotonta diskonttokorkoa, joka kuvastaa hyödykkeen aika-arvoa markkinoilla ja 

hyödykkeelle ominaisia riskejä  Viimeaikaiset markkinatapahtumat otetaan huo-

mioon, kun määritellään käypää arvoa myyntikuluilla vähennettynä 

Kun on olemassa merkkejä siitä, että aikaisemmin tehty arvonalennus ei ole enää 

olemassa tai on vähentynyt, Konserni arvioi hyödykkeen luovutushinnan, ja aikai-

semmin tehty arvonalennus perutaan vain jos hyödykkeen luovutushinnan osalta 

tehdyt oletukset ovat muuttuneet viimeisimmän arvonalennuksen kirjaamisen 

jälkeen 

Johdon tekemät merkittävät arviot ja oletukset
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvoista tehdään poistot ja 

kirjanpitoarvot testataan arvonalentumisen varalta aina, kun on viitteitä siitä, että ne 

saattavat ylittää hyödykkeiden käyttö- tai luovutusarvon, mikäli luovutusta pidetään 

mahdollisena vaihtoehtona  

Arvonmääritys on siten luonteeltaan harkintaa vaativa ja erittäin herkkä muutok-

sille kaudesta toiseen, sillä se vaatii, että Konserni tekee oletuksia tuotteiden tarjon-

nasta ja kysynnästä liittyen sen omiin liiketoiminta-alueisiin, tuleviin myyntihintoihin 

ja saavutettaviin kustannussäästöihin  Tehostamisohjelmien arvioitujen hyötyjen 

ja säästöjen arvo on subjektiivisluonteista  Kassavirrat ovat peräisin lähitulevaisuu-

den budjetista eivätkä ne sisällä uudelleenjärjestelyjä, joihin Konserni ei ole vielä 

sitoutunut tai merkittäviä tulevia investointeja, jotka parantavat testattavan yksikön 

suorituskykyä  Luovutusarvo on herkkä diskontatun kassavirran menetelmässä 

käytettävälle diskonttokorolle sekä odotettavissa olevalle tulevalle kassavirralle sekä 

ekstrapolointiin käytetylle kasvunopeudelle  Käypä arvo määritetään käyttämällä ar-

vioitujen tulevien kassavirtojen diskonttokorkona pääomakustannusten johdettua 

painotettua keskiarvoa  Kyseinen korko ei ole välttämättä samalla tasolla markkinoil-

ta saatavien korkojen kanssa 

Konsernissa ei ollut muiden kuin rahoitusvarojen arvonalentumisia 31 12 2020 tai 

31 12 2019, eikä niistä siten arvonalentumiskirjauksia tehty 
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13.2 LIIKEARVON TESTAUS

Laskentaperiaatteet
Konserni arvioi liikearvon kirjanpitoarvon vuosittain tai useammin, jos on viitteitä ar-

vonalentumisen olemassaolosta liiketoiminta-aluetasolla, jolla liikearvoa seurataan 

sisäisiin tarkoituksiin  Liikearvon kirjanpitoarvo testataan CGU:n käyttöarvolaskel-

mia tai CGU:n kuluilla vähennettyä käypää arvoa vastaan sen mukaan, kumpi on 

tarkoituksenmukaisempi  Käyttöarvoa arvioitaessa tulevat kassavirrat diskontataan 

niiden nykyarvoon  Kassavirta-arviot perustuvat johdon arvioihin  Diskonttokorko on 

nimelliskorko, joka perustuu pääoman painotettuun keskimääräiskustannukseen 

(WACC) CGU:n sijaintipaikan pääasiallisessa valuutassa, mikä kuvastaa markkinan 

arviota rahan aika-arvosta ja liiketoiminnan riskistä 

CGU-kohtaiset käyttöarvolaskelmat kassavirtaennusteita varten perustuvat 

johdon tekemiin taloudellisiin arvioihin  Kassavirrat johdetaan kuluvan vuoden 

viimeisen vuosineljänneksen arviosta, seuraavan vuoden budjetista ja seuraaville 

seitsemälle vuodelle hyväksytystä strategiasta, minkä jälkeen kassavirrat on laskettu 

käyttäen terminaaliarvomenetelmää  Käytetty terminaalijakson kasvuprosentti 

perustuu johdon harkintaan keskimääräisestä pitkäaikaisesta kasvusta  Kassavirrat 

sisältävät vain tavanomaiset ylläpitoinvestoinnit, mutta eivät investointeja tai yritys-

hankintoja, jotka laajentaisivat merkittävästi CGU:n suorituskykyä  

Liikearvon arvonalentumistappio kirjataan välittömästi kuluksi eikä sitä myö-

hemmin peruuteta 

Johdon tekemät merkittävät arviot ja oletukset
Konserni soveltaa hankintahetkellä saatavilla olevia markkina-arvoja määrittääkseen 

hankittujen nettovarojen käyvät arvot  Silloin kun tämä ei ole mahdollista, arvostus 

perustuu omaisuuserien aikaisempaan tulontuottokykyyn ja odotettuun tulevaan 

kassavirranluontikapasiteettiin, mikä edellyttää johdon tekevän arvioita ja oletuksia 

omaisuuserien tulevasta tulontuottokyvystä 

Kassavirtaa tuottavien yksiköiden (CGU) kassavirtaennusteisiin sisältyvät liiketoi-

minnan kasvua ja hinta- ja kustannuskehitystä koskevat oletukset perustuvat joh-

don harkintaan markkinakysynnästä ja –ympäristöstä, joita tutkitaan ulkopuolisiin 

tietolähteisiin verraten  Käyttöarvolaskelmat ovat alttiita muutoksille, koska ne edel-

lyttävät johdon arvioita ja oletuksia yksittäisten yksiköiden liiketoiminnan tulevasta 

markkinatarjonnasta ja -kysynnästä, tulevista myyntihinnoista ja voittomarginaali-

kehityksestä sekä ajan myötä saavutettavista kustannussäästöistä  Nämä arviot ja 

oletukset ovat luonteeltaan subjektiivisia ja edellyttävät johdon harkintaa 
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Konserni testasi akkujärjestelmät-liiketoiminnan liikearvon arvonalentumisen 

käyttöarvomenetelmällä joulukuussa 2020  Pääasialliset olettamat olivat seuraavat: 

johdon arviot vuosille 2020-2027 niitä vastaavin EBITDA-kattein, riskikorjattu dis-

konttokorko 11,8 % ja terminaalikasvu 2,0 %  Tilikaudella ei kirjattu arvonalentumisia 

arvonalentumistestien perusteella 

Arvonalentumistestausta tukee herkkyysanalyysi, jossa CGU-yksikkökohtaisia 

EBITDA (kate ennen korkoja, poistoja ja veroja) -arvioita alennettiin, diskonttokor-

koa nostettiin ja terminaalikasvuvauhtia vähennettiin  Tehtyjen herkkyysanalyysien 

mukaan verrattaessa liikearvon arvostusta CGU:n yritysarvoon, ei ole riskiä siitä, että 

kirjanpitoarvo ylittäisi luovutusarvon  Perusarvion mukaan käyttöarvon diskontattu 

kassavirta oli 6,9 kertaa CGUn omaisuuserien kirjanpitoarvon suuruinen  Oletukset 

testattiin erikseen nostamalla WACC 17,8 %:iin, laskemalla EBITDA-katetta 5,0 %:lla ja 

terminaalikasvua 1,8 %:lla  Kaikissa näissä analyysesissä kirjanpitoarvo pysyi selvästi 

yli luovutusarvon ja arvonaletumisriskin katsottiin olevan hyvin pieni 

14 POISTOT

Laskentaperiaatteet
Aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoonsa 

kertyneillä poistoilla ja mahdollisilla arvonalentumisilla vähennettynä 

Yrityshankinnoissa saadut aineelliset hyödykkeet on arvostettu hankintapäivän 

käypään arvoon 

Poistot lasketaan tasapoistoina hyödykkeiden odotettujen taloudellisten vaikutusai-

kojen mukaan seuraavasti:

Maanparannustyöt:  10 vuotta

Rakennukset ja rakennelmat: 5-40 vuotta

Koneet ja kalusto:   3-10 vuotta

Vuokrasopimuksilla hankittujen käyttöoikeusomaisuuserien taloudellinen pitoaika 

oikaistaan odotettavissa olevien vuokra-aikojen ja vuokrasopimuksen päättyessä 

käytettävän osto-option mukaisesti 

Maa-alueita ei poisteta 

Konserni seuraa aineellisten hyödykkeiden jäännösarvoja ja taloudellista vai-

kutusaikaa arvonalentumisen varalta, kun tapahtumat ja muutokset olosuhteissa 

ennakoivat, että hyödykkeen tasearvo on realisointiarvoa suurempi  Aineellisen 

käyttöomaisuuden arvonalennukset sekä myyntivoitot ja –tappiot kirjataan muihin 
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liiketoiminnan tuottoihin ja kuluihin 

Aineellisten hyödykkeiden poistot lopetetaaan, kun hyödyke on luokiteltu muihin 

pikäaikaisiin myytyvissä oleviin menoihin 

Taloudelliselta vaikutusajaltaan rajalliset aineettomat hyödykkeet poistetaan 

tasapoistoin todennäköisinä taloudellisina vaikutusaikoinaan, joka on 3-10 vuotta 

Aineettomia hyödykkeitä, joille ei ole laskettavissa taloudellista vaikutusaikaa, ei 

poisteta, vaan niiden arvon alentumista testataan vuosittain  Katso liite 13 arvonalen-

tumistestauksesta 

Konsernin poistot ja arvonalentumiset sisältävät hankittujen yritysten varojen  

käypään arvoon arvioinnin vaikutuksen 
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  15 RAHOITUSVARAT JA -VELAT

Laskentaperiaatteet 
Konserni luokittelee rahoitusvarat seuraavien luokkiin: jaksotettuun hankintame-

noon ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat varat  Luokittelu riippuu 

Konsernin liiketoimintamallista ja kassavirtojen sopimuksellisista ehdoista ja luo-

kittelu määritellään saatavan hankinnan yhteydessä ja se riippuu saatavan aiotusta 

tarkoituksesta  Rahavarat kirjataan pois, kun sopimukselliset oikeudet kassavirtoihin 

ovat rauenneet tai kun oikeudet kassavirtoihin kaikkine olennaisine omistusoikeu-

teen liittyvine riskeineen ja hyötyineen ovat siirtyneet 

Rahoitusvelat luokitellaan joko jaksotettuun hankintamenoon tai käypään arvoon 

tulosvaikutteisesti arvostettaviksi  Rahoitusvelat kirjataan pois, kun ne päättyvät joko 

sopimuksessa yksilöidyn velvoitteen loppuessa tai kun ne peruutetaan tai ne lakkaa-

vat olemasta voimassa  

Konserni noudattaa kaikkiin rahoitusvaroihin ja rahoitusvelkoihin kaupanteko-

päivän mukaista kirjauskäytäntöä 

15.1 YHTEENVETO
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15.2 RAHAVARAT JA PANKKITILIT RAJOITETUIN KÄYTTÖOIKEUKSIN

Rahoihin ja pankkisaamisiin sisältyvät käteinen raha, pankkitilit ja likvidit sijoitukset, 

joiden sijoitusajanjakso syntyhetkellä on enintään kolme kuukautta, ja joilla on vä-

häinen arvonmuutosriski 

Käyttöoikeuksin rajoitetut pankkitalletukset, jotka liittyvät annettuihin vakuuksiin 

ja jotka saattavat olla korollisia, sisältyvät muihin saamisiin  Sellaiset esimerkiksi vero-

jen maksuun tarkoitetut pankkitilit, joihin liittyy käyttöoikeusrajoituksia, ja jotka ovat 

tyypillisesti korottomia, esitetään pankkitilien mukana 

Rahavirtalaskelman rahavarat koostuvat seuraavista 31 12 
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Käyttöoikeusrajoitettuihin pankkitileihin sisältyy 20 miljoonan euron sulkutilitalletus, 

joka on osa vuonna 2020 sovittua siltarahoituspakettia 

15.3 JAKSOTETTUUN HANKINTAMENOON KIRJATUT RAHOITUSVARAT

Tämä luokka käsittää ne saatavat, jotka pidetään sellaisten sopimuksiin pohjautuvien 

kassavirtojen keräämiseksi, mitkä edustavat ainoastaan pääoman ja koron maksua  

Luokka sisältää myyntisaamiset ja nettosaamiset asiakkailta myyntisopimuksista, 

muut saamiset sekä lainasaamiset 

Myyntisaamisiin, saamisiin myyntisopimuksista ja vuokrasaamisiin sovelletaan  

odotettavissa olevaa luottotappiota vastaavan varauksen mukaista oikaisua  Saa-

misten myyntisopimuksista asiakkailta ja lainasaamisten katsotaan olevan ilman 

sellaista luottoriskiä, joka aiheuttaisi luottotappiovarauksen kirjaamisen 

MYYNTISAAMISET
Myyntisaamiset kirjataan ja esitetään taseessa alkuperäisen laskun määräisenä 

vähennettynä  odotettavissa olevan luottotappion varauksella 

Myyntisaamiset arvioidaan aina raportointikauden lopussa odotettavissa olevan 

luottotappion menetelmää noudattaen sen määrittämiseksi onko merkkejä arvon-

alentumisesta  Arvioidessaan saatavien voimassaoloajalta odotettavissa olevaa luot-

totappiota Konserni käyttää sekä luottotappioiden historiatietoja että tulevaisuuteen 

suuntautuvaa informaatiota, joka on saatavissa ilman kohtuutonta kustannusta ja 

työtä  Konserni arvioi myyntisaamisten arvonalentumisperusteet asiakasryhmäkoh-

taisesti  Asiakasryhmät on määritelty yhdistämällä samanlaiset riskiominaisuudet 

käsittävät asiakkaat samaan ryhmään  

Luottoriskin olennaiset muutokset näkyvät luottotappiovarauksessa ja kirjataan 

tuloslaskelmaan  Jos arvioitu luottoriski myöhemmin alenee, aikaisemmin kirjattua 

varauksen lisäystä vastaava määrä kirjataan tuloslaskelmaan  
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Kun Konserni katsoo, ettei sillä ole olennaisia mahdollisuuksia periä myyntisaami-

sia, ne kirjataan pois 

Varaus odotettavissa olevan luottotappion varalle kirjataan taseeseen osana 

myyntisaamisten jaksotettua määrää  Varauksen muutokset ja lopulliset luottotap-

piot esitetään muissa tuloissa ja kuluissa 

Myyntisaamiset ovat korottomia  Noudatetut maksuehdot of toimialalle ja mark-

kina-alueelle tavanomaisia ja maksuehto on yleensä 10-60 päivää 

Myyntisaamisten ajallinen jakauma on seuraava:

 

Odotettavissa olevan luottotappion varalta tehty varaus on esitetty alla: 

MUUT LYHYTAIKAISET SAAMISET
Muut lyhytaikaiset saamiset on eritelty alla olevassa taulukossa 
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15.4 JAKSOTETTUUN HANKINTAMENOON KIRJATUT RAHOITUSVELAT

Konsernin rahoitusvelat koostuvat pääasiassa ostoveloista ja jaksotuksista sekä ko-

rollisista lainoista, veloista asiakkaille myyntisopimuksista ja vuokrasopimusveloista  

Johdannaisia lukuunottamatta kaikki rahoitusvelat kirjataan niiden syntyessä käy-

pään arvoon, ja lainojen osalta suoraan kohdistettavilla kuluilla lisättyinä  Alkuperäi-

sen arvostuksen jälkeen rahoitusvelat arvostetaan efektiivisen koron menetelmällä 

jaksotettuun hankintamenoonsa vähentäen arvonalennukset 

Seuraavassa esitetään ostovelkojen ja muiden lyhytaikaisten velkojen erittelyt: 
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Korolliset velat on eritelty alla olevassa taulukossa 

Vuoden 2020 aikana Konserni solmi pääosin lyhytaikaisia lainasopimuksia 120 mil-

joonan euron arvosta  Lainoja nostettiin 85 miljoonaa euroa ja tilikauden lopussa 

nostettuna oli 66 miljoonaa euroa  Konsernilla oli entuudestaan 20 miljoonan euron 

pitkäaikainen laina Euroopan Investointipankista, josta oli nostettuna 6,7 miljoonaa 

euroa vuoden lopussa  Lainasopimuksiin sisältyy tavanomaisia kovenantteja joiden 

kaikki ehdot täytettiin vuonna 2020 ja 2019  

Lisäksi Konsernilla on saatavien myyntisopimus 10 miljoonan euron limiitillä (ei 

käytössä tilikauden lopussa)  

Seuraavassa taulukossa esitetään Konsernin  korollisten velkojen ja ostovelkojen 

erääntymisyhteenveto perustuen sopimusten mukaisiin diskonttaamattomiin mak-

suihin   
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15.5 KÄYPÄÄN ARVOON TULOSVAIKUTTEISESTI  
KIRJATTAVAT RAHOITUSVARAT JA -VELAT

Tämä luokka sisältää osakeomistukset ja tuloslaskelman kautta käypään arvoon 

kirjatut johdannaisinstrumentit  Konserni on valinnut olla esittämättä muutoksia 

osakeomistuksissa käypään arvoon laajan tuloslaskelman kautta  

Konserni saattaa käyttää johdannaisinstrumentteja, kuten valuuttatermiinejä, 

valuuttariskin vähentämiseen  Johdannaiset kirjataan taseeseen käypään arvoonsa 

niiden tekohetkellä ja arvostetaan käypään arvoon tilinpäätöshetkellä  Johdannaiset 

kuuluvat rahoitusvaroihin, kun niiden käypä arvo on positiivinen ja rahoitusvelkoihin, 

kun niiden käypä arvo on negatiivinen  Suojauslaskentaa ei ole käytössä 

Osakesijoitukset sisältävät pääosin osakkeita, joita ei ole noteerattu aktiivisilla 

markkinoilla ja joiden tasearvo on hankintahinta, koska näiden käypää arvoa ei voida 

luotettavasti arvioida tai käypä arvo ei olennaisesti poikkea hankintahinnasta  

KÄYVÄN ARVON ARVIOIMINEN

Laskentaperiaate
Konserni arvostaa johdannaiset ja muut vastaavat rahoitusinstrumentit käypään 

arvoon tilinpäätöspäivänä 

Käypään arvoon taseeseen kirjatut rahoitusvarat ja -velat on luokiteltu käyvän 

arvon määrittämiseen perustuvien hierarkiatasojen mukaan seuraavasti:

Taso 1 — Samanlaisista varoista tai veloista toimivilta markkinoilta saatavissa olevat 

(oikaisemattomat) markkinahintanoteeraukset

Taso 2 — Arvostusmenetelmä, jossa alimman tason syöttötieto, joka on merkittävä 

käyvän arvon märittämiseksi, on suoraan tai epäsuorasti saatavissa 

Taso 3 — Arvostusmenetelmä, jossa alimman tason syöttötieto, joka on merkittävä 

käyvän arvon määrittämiseksi, ei ole saatavissa
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Seuraavassa taulukossa esitetään Konsernin rahoitusvarojen ja -velkojen käypien 

arvojen määrityshierarkia  Kauden aikana ei ole tehty siirtoja tason 1, tason 2 ja tason 

3 välillä  Muiden rahoitusvarojen ja -velkojen käypien arvojen ja kirjanpitoarvojen 

välillä ei ollut eroa 

 

16 OSAKEPÄÄOMA JA RAHASTOT 

16.1 YHTEENVETO

 

Konsernilla on hallussaan 5 288 omaa osaketta  Muut pääomavarat muodostuvat 

Valmet Automotive Oy:n sidotun oman pääoman rahastoista 
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16.2 HYBRIDIPÄÄOMARAHOITUSVÄLINEET

Konserni nosti 20 miljoonan euron hybridipääomalainan 24 4 2020, joka luokitellaan 

omaan pääomaan  Hybridipääomalla ei ole eräpäivää, mutta Konsernilla on oikeus 

lunastaa se takaisin kokonaan tai osittain milloin tahansa kertyneen, mutta maksa-

mattoman koron kanssa ilman lisäkorvausta tai sakkoa 

Hybridipääoma kerryttää 10,0 prosentin vuosikorkoa ensimmäisten 12 kuukau-

den aikana, 12,5 prosentin korkoa 12-24 kuukauden välillä ja sen jälkeen 17,5 prosentin 

korkoa  Hybridipääoman korko on maksettava sijoittajille, jos Valmet Automotive Oy 

maksaa osinkoa tai muutoin jakaa omaa pääomaa  Jos osinkoa ei  makseta, tehdään 

erillinen päätös hybridipääoman koron maksusta, jos koronmaksun ehdot täyttyvät  

Kertyneen koron määrä tilikauden lopussa oli 1,373 miljoonaa euroa  Tätä korkoa ei 

ole kirjattu tilinpäätökseen  

Hydribipääoma kirjataan syntyessän käypään arvoon vähennettynä transaktio-

kuluilla ja sen jälkeen pääoma arvostetaan poistettuun hankintamenoon  Jos hybri-

dipääomalle maksetaan korkoa, se kirjataan omasta pääomasta 

17 RAHOITUSRISKIEN HALLINTA 
Maksuvalmius ja jälleenrahoitusriski 
Konserni turvaa maksuvalmiutensa jatkuvalla saatavien seurannalla, riittävien 

rahoitusvarojen pitämisellä likvidissä muodossa sekä ottamalla huomioon yhtiön 

rahoituksellisten vastapuolien luottokelpoisuuden  Konsernin rahoitusosasto pitää 

yllä pankkitilirakenteita ja valvoo käteisvaroja ja toimintayksiköiden ennusteita sekä 

hallinnoi niiden likviditeettiasemaa  Velkasalkun erääntymisrakennetta seurataan 

Konsernin velan uudelleenrahoitusriskin minimoimiseksi 

Korkoriski
Korkoriskiä syntyy, kun markkinakoroissa tai korkomarginaaleissa tapahtuvat 

muutokset vaikuttavat rahoituskuluihin, finanssisijoitusten tuottoihin ja korollisten 

tase-erien arvostukseen  Korkoriskiä vähennetään kiinteäkorkoisilla lainoilla ja kor-

kojohdannaisilla  

Valuuttariski
Valmet Automotive toimii pääasiassa euroalueella ja sillä on rajallinen riski valuutta-

kurssien muutoksien aiheuttamille vaikutuksille  Lähes kaikki muuttuvista valuutta-

kursseista johtuvat taloudelliset riskit on rajoitettu sopimuksellisesti tai valuuttajoh-

dannaisia käyttämällä  Oleellisin valuuttapari arvostuserojen suhteen on EUR / PLN  
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Translaatiopositio - sijoitetun pääoman riski
Valuuttamääräinen translaatiopositio syntyy, kun tytäryhtiön pääoma kirjataan 

valuutassa, joka ei ole sama kuin emoyhtiön toimintavaluutta  Tärkein translaatiopo-

sitio on PLN  Konserni ei suojaudu oman pääoman kurssivaihtelulta  

Hyödykeriski
Konserniin vaikuttavat tiettyjen raaka-aineiden, komponenttien ja tarvikkeiden, 

kuten myös energian, hintavaihtelut  Autonvalmistusosat ja -materiaalit on katettu 

asiakassopimuksin eikä Konserni kanna hyödyke- tai logistiikkahintariskiä  Katto- ja 

kinematiikkaliiketoiminnan tarvikkeilla ei ole merkittävää hyödykehintariskiä  Kon-

serni voi myös solmia kiinteähintaisia sopimuksia perustuen liiketoiminnan päätök-

siin, rajoittaen raaka-aineiden hintavaihteluja 

Luotto- ja vastapuoliriski
Luottoriski on riski siitä, että asiakas, tavaran- tai palveluntoimittaja tai rahoituk-

sellinen vastapuoli ei täytä velvoitteitaan rahoitusinstrumenttisopimuksessa tai 

asiakas- tai toimittajasopimuksessa, mikä johtaa taloudelliseen tappioon  Konserni 

altistuu luottoriskille liiketoiminnassaan sekä rahoitustoiminnassaan, ml  talletuk-

set pankeissa ja rahoituslaitoksissa, valuuttakaupan sekä muut rahoitusvälineet  

Asiakasluottoriski arvioidaan pieneksi, koska käytännössä kaikki asiakkaat ovat 

suuria ja luottokelpoisia autoteollisuuden konserneja  Konsernin rahoitusosasto 

hallinnoi luottoriskiä pankkien ja rahoituslaitosten osalta yhtiön politiikan mukai-

sesti  

Luottoriskin enimmäismäärä vastaa myynti- ja lainasaamista ja tuloutettujen, 

mutta laskuttamattomien myyntisopimuksista olevien asiakassaamisten tasear-

voa  Saamisten laatua arvioidaan sekä myyntisaamisten ikäjakaumalla että asia-

kaskohtaisella analyysilla  Vastaava odotettavissa olevien luottoriskien varalta tehty 

varaus on esitetty liitteessä 15  Myyntisaamisten ikäjakauma on esitetty liitetiedossa 

15  Konsernin suurin mahdollinen riski liittyen taloudellisiin vastuisiin on esitetty 

liitteessä 20 

Pääomarakenteen hallinta
Pääomarakenteen hallinnan tavoitteena on ylläpitää pitkällä aikavälillä sellaista 

pääomarakennetta, joka turvaa jatkuvan liiketoiminnan sekä optimoi pääoma-

kustannukset  Liiketoimintansa luonteen vuoksi voi Konsernilla olla merkittäviä 

investointiohjelmia, joilla saattaa olla väliaikainen vaikutus pääomarakenteeseen 

lisääntyneen laina- tai asiakkailta saadun ennakkomaksurahoituksen takia  

Omavaraisuusaste on yksi käytössä olevista tunnusluvuista  
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Joissain tapauksissa asiakkailta saadut ennakot on katsottu sellaiseksi rahoi-

tukseksi, johon sisältyy merkittävä rahoituskomponentti ja jonka korko on laskettu 

lisärahoituksen lainakoron mukaan  Ks  liite 4  

Hallitus arvioi pääomarakennetta säännöllisesti 

18 VAIHTO-OMAISUUS

Laskentaperiaatteet
Vaihto-omaisuus esitetään hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen luo-

vutushinnan määräisenä  Hankintamenoon sisällytetään ostohinta sekä kuljetus- ja 

valmistuskustannukset, jotka tarvitaan, jotta tuote saadaan nykyiseen sijaintipaik-

kaansa ja nykyiseen kuntoon  Valmiiden tuotteiden ja puolivalmisteiden kustannuk-

set sisältävät suorat materiaali- ja työkustannukset ja kohdistetun osuuden tuotan-

non kustannuksista ja yleiskustannuksista normaalin tuotantokapasiteetin mukaan, 

mutta ilman rahoituskuluja  Todennäköinen luovutushinta perustuu hyödykkeen 

markkina-arvoon tavanomaisessa liiketoiminnassa vähennettynä luovutuksesta 

syntyvillä kuluilla 

Vaihto-omaisuuden arvosta on vähennetty arvonalentumisvaraus vanhentuneen 

ja hitaasti kiertävän vaihto-omaisuuden osalta  Varaus tehdään ja kirjataan kuluksi 

sillä kaudella, jolloin teknisen vanhentumisen ja muiden tekijöiden perusteella arvi-

oitu varauksen tarpeellisuus on todettu 

Johdon tekemät merkittävät arviot ja oletukset
Konsernin käytäntö on ylläpitää varausta hidaskiertoiselle ja vanhentuneelle vaih-

to-omaisuudelle perustuen parhaaseen arvioon niiden määristä tilinpäätöspäivänä  

Arviot tehdään ottamalla huomioon varaston koostumus ja ikä suhteessa ennakoi-

tuihin tuleviin tarpeisiin  Nopeat varaston kiertoajat ovat tyypillisiä ja siksi arvioiden 

vaikutus on pieni ja vain vähäinen varausten määrä katsotaan tarpeelliseksi 
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19 VARAUKSET

Laskentaperiaatteet
Varaus kirjataan, kun Konsernilla on nykyinen velvoite menneen tapahtuman seu-

rauksena ja on todennäköistä, että velvoitteen täyttäminen vaatii resurssien luovut-

tamista ja vastuun määrä voidaan arvioida luotettavasti 

Varaukset, joihin liittyvien kassatapahtumien odotetaan toteutuvan yli vuoden 

kuluttua kirjausajankohdastaan, diskontataan nykyarvoonsa ja nykyarvo päivitetään 

tulevissa tilinpäätöksissä 

Uudelleenjärjestely- ja toiminnan sopeuttamiskustannuksista tehdään varaus 

vasta johdon valmisteltua ja hyväksyttyä suunnitelman ja aloitettua suunnitelman 

täytäntöönpanon tai asianmukaisesti tiedottanut asiasta  Irtisanomiskulut kirjataan, 

kun henkilöstölle tai henkilöstön edustajille on riittävän yksityiskohtaisesti ilmoitettu 

aiotuista toimista, ja asiaan liittyvät korvaukset ovat luotettavasti arvioitavissa  Uu-

delleenjärjestelykustannukset kirjataan siihen kululajiryhmään, johon ne kuuluvat, 

esimerkiksi irtisanomiskustannukset kirjataan henkilöstökuluihin 

Takuuvaraus kattaa arvioidut korjaus- tai vaihtokulut takuunalaisten tuotteiden 

osalta tilinpäätöspäivänä  Konserni myöntää yleensä takuun 3 tai 5 vuodeksi toimi-

alan käytännön mukaisesti  Takuuvaraus lasketaan kokemuksen perusteella  Velka 

kirjataan tuotteen myyntihetkellä 

Tappiollisista projekteista kirjataan tappiovaraus sille tilikaudelle, jonka aikana 

tappio on todettu 

Johdon tekemät merkittävät arviot ja oletukset
Kirjattava varausten määrä perustuu johdon harkintaan ja on tilinpäätöspäivän 

paras arvio velvoitteen täyttämiseksi vaadittavasta kustannuksesta  Varauksia tar-

kastellaan säännöllisesti ja korjataan tarpeen mukaan vastaamaan tarkasteluhetken 

parasta arviota  Toteutuvat menot voivat poiketa arvioiduista kustannuksista 

Merkittävimmät arvioihin perustuvat varaukset ovat tuotteiden takuuvaraukset  

Takuuvaraukset kattavat arvioidut korjauskustannukset takuuaikana  
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20 MUUT VASTUUT JA VASTUUSITOUMUKSET

Tilinpäätöksessä ei ole muita kirjattuja velvoitteita tai vastuusitoumuksia 

Konsernilla on tavanomaisia kiinteähintaisia toimitussopimuksia sähköä ja muita 

hyödykkeitä varten, mitkä eivät edellytä esittämistä tilinpäätöksessä 

Kiinnitysten ja panttausten lisäys liittyy vuoden 2020 aikana nostettuun välirahoitus-

pakettiin 

Uudet tehdyt mutta 31 12 2020 vielä alkamattomat vuokrasopimukset on esitetty 

liitteessä 10 
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21 LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 

Laskentaperiaatteet
Lähipiiritapahtuma on resurssien, palveluiden tai velvoitteiden siirto raportointiyk-

sikön ja lähipiiriosallisen kanssa, oli tämä henkilö tai yhteisö, riippumatta siitä onko 

mitään rahasuoritusta peritty 

Konsernin sisäiset tapahtumat ja avoimet saldot on eliminoitu konsernitilinpää-

töksessä 

TAPAHTUMAT
Konserni liiketoimien määrät lähipiiriin kuuluvien kanssa on kuvattu alla  

 

YLIMMÄN JOHDON ETUUDET
Ylin johto koostuu hallituksesta ja Konsernin johtoryhmästä  Heille työsuorituksista 

maksettu tai maksettava kompensaatio koostuu seuraavista eristä:

 

Konsernin johtoryhmään kuului keskimäärän 11 henkilöä vuoden 2020 aikana  

(10 henkilöä vuonna 2019)  
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22 OLENNAISET TAPAHTUMAT  
TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

Tammikuun 28  päivänä, 2021 Valmet Automotive tiedotti allekirjoittaneensa jo 

toisen akkujärjestelmien valmistussopimuksen Uudenkaupungin akkutehtaalle  

Asiakas on merkittävä autoteollisuuden toimija  Uusi sopimus vahvistaa Valmet 

Automotiven asemaa autoteollisuuden keskeisenä akkujärjestelmien toimittajana, 

ja samalla se tukee Valmet Automotiven strategista tavoitetta laajentaa EV Systems 

-liiketoimintalinjaa 
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EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS 
(FAS)

EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA
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EMOYHTIÖN TASE
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EMOYHTIÖN TASE
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EMOYHTIÖN RAHAVIRTALASKELMA
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EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN 
(FAS) 31.12.2020 LIITETIEDOT 

1. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Kotipaikka ja kirjausperiaate
Emoyhtiön kotipaikka on Uusikaupunki  Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu noudat-

taen Suomen kirjapitostandardia (FAS) 

Ulkomaanrahanmääräiset erät
Ulkomaanmääräiset saamiset ja velat on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän Euroo-

pan Keskuspankin noteeraamaan kurssiin  Käyttöomaisuuden hankintaan liittyvillä 

kurssieroilla on oikaistu käyttöomaisuuden hankintamenoa 

Käyttöomaisuus ja poistot
Käyttöomaisuus arvostetaan pääosin historialliseen  hankintamenoon  Käyttöomai-

suus poistetaan taloudelliseen käyttöaikaan perustuvina suunnitelman mukaisina 

tasapoistoina  Rakennuksiin ja maapohjaan sisältyy myös arvonkorotuksia  

Käyttöaikaan perustuvat poistoajat:       

 Aineeton käyttöomaisuus  5 - 10 v  

 Maa-alueiden parannukset  10 v  

 Rakennukset ja rakennelmat  20 v  

 Koneet ja kalusto   3 - 10 v 
     

Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus esitetään hankintamenon  tai sitä alemman luovutushinnan mää-

räisenä  Keskeneräisten tuotteiden arvoon on sisällytetty välittömän hankintamenon 

lisäksi välillisiä tuotannon yleiskustannuksia 

Saamiset
Saamiset on kirjattu nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoonsa   

Tulon kirjaaminen tuotoksi valmistusasteen perusteella
Pitkän valmistusajan vaativista suoritteista syntyvä tulo on kirjattu tuotoksi valmis-

tusasteen perusteella  Pitkän valmistusajan vaativiksi suoritteiksi on katsottu hank-

keet, joiden valmistusaika on ennakoitu vähintään vuodeksi  Pitkäaikaishankkeiden 

valmistusaste on määritetty hankkeen toteutuneiden menojen suhteessa hankkeen 

arvioituihin kokonaismenoihin 
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Materiaaliostot
Mercedes-Benz tuotannon läpilaskutettava materiaali käsitellään tuloslaskelmassa 

kokonaan materiaalit ja palvelut -luokassa; läpilaskutusmateriaalin myynti kirjataan 

materiaaliostojen oikaisuksi  Kaikki materiaali sisältyy taseella varaston arvoon ja 

ostovelkoihin, jaksotuksiin sekä myyntisaamisiin 

2.  TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
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3.  TASEEN LIITETIEDOT
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4.  MUUT LIITETIEDOT
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