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Vaahto Group 
on korkean tason teknologia- ja 
asiantuntijayritys, joka palvelee 
prosessiteollisuutta maailman-
laajuisesti.

Konsernin emoyhtiön  
Vaahto Group Plc Oyj:n  
osakkeet noteerataan NASDAQ 
OMX Helsingissä, jonne yhtiö 
listautui vuonna 1989.

Group 
Vaahto

Prosessilaitteissa 
konsernin ydinosaamisalueita ovat 
korkean tason sekoitinteknologia, 
vaativat paineastiat ja lämmönvaih-
timet.

Stelzer Mixing Technology 
on sekoitinteknologian erityisosaaja, 
jonka liiketoiminta perustuu tekno-
logiseen erikoistumiseen, asiakkai-
den ydinprosessien perusteelliseen 
tuntemukseen sekä laajaan omaan 
tutkimukseen ja kehitystyöhön.

Japrotek Vessels 
suunnittelee ja valmistaa vaativia 
säiliöitä kuten paineastioita, kolon-
neja ja reaktoreita, lämmönvaihtimia 
sekä suuria asennuspaikalla kootta-
via säiliöitä teollisuudelle.

VAAHTO GROUP

VAAHTO PROCESS TECHNOLOGY

Stelzer Mixing Technology

Japrotek Vessels
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Tilikausi lyhyesti
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IFRS, MEUR 2014 2013
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 20,3 32,2
Liikevoitto, jatkuvat toiminnot -1,5 1,4
Sijoitetun pääoman tuotto ROI, % neg neg
Omavaraisuusaste, % neg neg
Investoinnit 0,3 0,9
Henkilöstö keskimäärin 216 256
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Toimitusjohtajalta
Päättynyt tilikausi oli Vaahto Group 
-konsernin osalta pettymys.  Edellisenä 
vuonna alkanut positiivinen kehitys 
ei jatkunut, vaan konserni jäi kaikista 
asettamistaan tavoitteista. Edelliseen 
vuoteen verrattuna liikevaihto alentui 
kolmanneksella ja tulos oli tappiol-
linen.  Tilauskanta kehittyi kuitenkin 
positiivisesti ja oli tilikauden lopussa 
lähes kaksinkertainen vuoden 2013 
loppuun nähden.

Strategiamme mukaisesti 
jatkoimme keskittymistä Process 
Technology -liiketoimintaan. Osana 
strategiaamme saatoimme loppuun 
raskaasti tappiollisen, sellu-, paperi- ja 
kartonkiteollisuuden ratkaisuja tarjon-
neen Vaahto Paper Technology Oy:n 
Service-liiketoiminnan myynnin, joka 
toteutui syyskuussa 2014. 

Liiketoiminnan myynnin jälkeen 
Vapate Oy:llä (entinen Vaahto Paper 
Technology Oy) ei ollut enää operatii-
vista liiketoimintaa, ja yhtiön hallitus 
totesi, että yhtiön velat olivat varoja 
suuremmat eikä yhtiö kyennyt enää 
suoriutumaan velvoitteistaan.  Vapate 
Oy haettiin konkurssiin lokakuussa 
2014.

Vaahto Process Technology -lii-
ketoiminta jakaantuu kahteen liiketoi-
minta-alueeseen: Japrotek Vessels ja 
Stelzer Mixing Technology. Japrotek 
Vessels suunnittelee ja valmistaa 
vaativia prosessiteollisuuden säiliö-
rakenteita sekä kokonaisia säiliö- ja 
sekoitinyhdistelmiä. Stelzer Mixing 
Technology keskittyy prosessiteollisuu-
den sekoitinjärjestelmiin ja niihin liit-
tyvään huoltoliiketoimintaan. Sekoit-
timilla ja säiliöillä on vahva synergia, 
ja tavoitteenamme onkin toimittaa 
loppukäyttäjälle kokonaisia säiliö- ja 
sekoitinyhdistelmiä, joilla vähennetään 
asiakkaan tuotantoriskiä sekä varmis-
tetaan optimaalinen prosessitulos. 

Japrotek Vesselsin tilikausi 2014 
oli haasteellinen johtuen yleisestä talo-
udellisesta tilanteesta. Tilauskanta kas-
voi kuitenkin tilikauteen 2013 nähden, 
vaikkakin havaittavissa oli asiakkaiden 
investointipäätösten lykkääntymisiä 
vuoden 2015 puolelle.  Huolimatta 
vaikeasta markkinatilanteesta  

Japrotek Vessels sai uusia vaativia 
titaaniosaamiseen liittyviä tilauksia, 
joista merkittävimmät ovat liuotus-
autoklaavin toimitus suomalaiselle 
asiakkaalle ja kiteytyslaitoksen toimi-
tus Kemiralle Brasiliaan. Odotamme 
markkinatilanteen jatkuvan Japrotek 
Vessels -liiketoiminta-alueella kireänä 
myös tilikaudella 2015.

Stelzer Mixing Technology kohtasi 
ongelmia tilikaudella 2014 kahdella 
merkittävällä alueella: Kiina ja elin-
tarviketeollisuus. Asiakkaat lykkäsivät 
päätöksiä uusista projekteista. Vuoden 
2014 uusien tilausten määrä oli kui-
tenkin samalla tasolla kuin edellisellä 
tilikaudella. Tilikauden 2014 lopus-
sa Stelzer sai tilauksen historiansa 
isoimmasta yksittäisestä sekoittimesta, 
joka toimitetaan Aasiaan kemiante-
ollisuuden asiakkaalle vuoden 2015 
aikana. Odotamme markkinatilanteen 
piristyvän hieman alkuvuonna 2015.
Haemme kasvua erityisesti itäisestä 
Keski-Euroopasta, Aasiasta ja Skandi-
naviasta.

Tavoitteemme on, että strategi-
an mukainen keskittyminen Process 
Technology -liiketoimintaan tuo paran-
nusta kannattavuuteemme tilikauden 
2015 aikana sekä tulevilla tilikausilla. 
Työ Process Technology -liiketoimin-
taan keskittyvän strategian toteuttami-
seksi jatkuu edelleen. 

Konsernin maksuvalmiustilanne 
jatkui kireänä koko vuoden ja erityi-
sesti loppuvuonna se vaikutti oletet-
tavasti asiakaskuntamme ja tavara- ja 
palvelutoimittajiemme luottamukseen 
meitä kohtaan.  Tuon luottamuksen 
palauttamiseksi Vaahto Group -konser-
nissa on jatkettava vakavaraisuutta, 
maksuvalmiutta sekä kannattavuutta ja 
kilpailukykyä parantavia toimenpiteitä.

Tilikauden päättymisen jälkeen 
Vaahto Group sopi helmikuussa 2015 
keskeisimpien rahoittajiensa kanssa 
järjestelystä, jonka tarkoituksena on 
yhtiön rahoitusaseman vahvistami-
nen ja yhtiön toiminnan jatkuvuuden 
turvaaminen.  Samalla Vaahto Group 
Plc Oyj toteutti suunnatun osakeannin 
ja laski liikkeeseen 10.000.000 uutta 
osaketta. 

Vakauttamissopimuksen yhtey-
dessä konserni käynnisti toiminnan ja 
kustannusten sopeuttamisohjelman.  
Ohjelman tavoitteena on alentaa kon-
sernin kustannuksia vuositasolla yli 0,8 
miljoonaa euroa. Osana sopeuttamis-
ohjelmaa konsernin emoyhtiön Vaahto 
Group Plc Oyj:n toiminnot siirretään 
Japrotek Oy Ab:n toimitiloihin elokuun 
2015 loppuun mennessä.

Vaahto Group -konsernin kaikkien 
liiketoimintojen markkinoilla on kova 
kilpailu. Tässä kilpailussa pärjäämi-
sessä ei keskinkertainen suoritus riitä.  
Haluan kiittää Vaahto Group -konser-
nin henkilöstöä hyvästä suorituksesta 
haastavissa olosuhteissa. Lisäksi 
haluan kiittää osakkeenomistajia ja ra-
hoittajia sekä muita sidosryhmiämme 
yhteistyöstä ja meitä kohtaan osoitta-
mastanne luottamuksesta.

Topi Karppanen

toimitusjohtaja 



Process 
Vaahto

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

Ryhmän asiakasteollisuuksia ovat energia-, ympäristö-, kemian-,  
metallurgian-, lääke-, puunjalostus- ja elintarviketeollisuus.

Sekoittimilla ja säiliöillä on vahva synergia. Asiakkaiden tarpeiden  
mukaan voimme toimittaa loppukäyttäjille kokonaisia säiliö- ja sekoitin-
yhdistelmiä, joilla varmistetaan hyvä prosessitulos.

Avainlukuja
MEUR 2014 2013
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 20,3 32,2
Segmentin tulos, jatkuvat toiminnot -1,5 1,4
Henkilöstö keskimäärin 140 138

Te c hnology
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Vaahto Process Technology 
-ryhmän toiminta jakautuu 
kahteen liiketoiminta-alueeseen: 
sekoitinteknologiaan erikoistuneeseen 
Stelzer Mixing Technology -yksikköön 
sekä säiliöihin ja paineastioihin 
keskittyvään Japrotek Vessels 
-yksikköön.

Stelzer Mixing 
Technology 
on sekoitinteknologian erikoisosaaja ja yksi Euroo-
pan johtavista sekoitinvalmistajista. Sen liiketoiminta 
perustuu teknologiseen erikoistumiseen, asiakkaiden 
ydinprosessien perusteelliseen tuntemukseen sekä 
laajaan omaan tutkimukseen ja kehitystyöhön. 

Japrotek Vessels 
suunnittelee ja valmistaa vaativia säiliöitä kuten paine-
astioita, kolonneja, reaktoreita, lämmönvaihtimia sekä 
suuria asennuspaikalla koottavia säiliöitä teollisuudelle. 

Konserni keskittyy  
Process Technology  
-liiketoimintaan

Tilikaudella 2014 Stelzer Mixing Technology kohtasi 
ongelmia kahdella alueella: Kiina ja elintarviketeolli-
suus. Asiakkaat lykkäsivät päätöksiä uusista projekteis-
ta.  Vuoden 2014 uusien tilausten määrä oli kuitenkin 
samalla tasolla kuin edellisellä tilikaudella. Tilikauden 
2014 lopussa Stelzer sai tilauksen historiansa isoim-
masta yksittäisestä sekoittimesta. 

Japrotek Vesselsin tilikausi 2014 oli haasteellinen joh-
tuen yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Asiakkaiden 
investointipäätöksiä lykkääntyi vuoden 2015 puolelle. 
Tilauskanta kasvoi kuitenkin tilikauteen 2013 nähden. 
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Stelzerin sekoitinteknologiaa viedään 
ympäri maailman. Toimitusten laajuus 
vaihtelee pienistä, muutaman kym-
menen litran säiliön magneettisekoit-
timista usean tuhannen kuutiometrin 
säiliöiden sekoittimiin.

Palveluumme kuuluvat sekoitin-
järjestelmien ja -laitteiden valmistus, 
kokoaminen, käyttöönottokokeet, 
testaus sekä huolto- ja varaosapalve-
lut. Yksikön maailmanlaajuinen asia-
kastuki takaa asiakkaillemme kaiken 
tarvittavan tuen.

Liiketoimintamme perustuu tek-
nologiseen erikoistumiseen, asiakkai-
den ydinprosessien perusteelliseen 
tuntemukseen sekä laajaan omaan 
tutkimukseen ja kehitystyöhön.

Asiakkaitamme ovat elintarvike-, 
kemian-, biokaasu-, jäteveden käsitte-
ly-, paperi- ja sellu-, hydrometallurgi-
an-, kaivos-, biotekninen ja lääketeol-
lisuus.

Sekoitinratkaisujamme käytetään 
muun muassa seosten koostumuksen 
homogenisointiin, kiinteiden aineiden 
ja kaasujen sekoittamiseen, toisiinsa 
liukenemattomien aineiden sekoittami-
seen sekä seosten oikean saostumis- 
ja lämpenemisnopeuden saavuttami-
seen.

Vahvuuksina laatu ja tekninen 
osaaminen

Stelzerin menestystekijöitä ovat 
tekninen huippuosaaminen ja laatu, 
vankka kokemus, tarkkuus ja luotet-
tavuus. Asiantuntemuksemme ydin 
on yhdistelmä korkeatasoista laite- ja 

prosessitekniikan osaamista, mekaa-
nista suunnittelua ja korkealuokkaista 
tuotantoa, jossa käytämme erikois-
materiaaleja, kuten titaania, korkeasti 
seostettua nikkeliä ja ruostumatonta 
terästä.

Teknologiaosaamisemme on 
maailman huippuluokkaa henki-
löstömme ammattitaidon ja oman 
tuotekehityksemme ansiosta. CFD 
(Computational Fluid Dynamics) -ana-
lyysillä pystymme tutkimaan seosten 
koostumusta, prosessin virtausmalle-
ja, turbulenssia, energiatehokkuutta 
ja optimointia. Tuloksia analysoimme 
omassa laboratoriossamme. Voimme 
parantaa sekoitusprosessia seoksesta 
tehtävän analyysin perusteella ilman 
tuotantokatkoja.

Kilpailuetujamme ovat lisäksi 
toimitusten laatu, luotettavuus ja 
ajantasaisuus.

Stelzer toimittaa 500 kW:n  
sekoittimen kemian- 
teollisuudelle Aasiaan

Stelzerin tärkeimpiä markkina-alueita 
ovat Keski-Eurooppa ja Aasia. Yli 
60 prosenttia liikevaihdostamme 
muodostuu suorasta ja epäsuorasta 
viennistä. Elintarviketeollisuuden se-
koitinjärjestelmien tarjoajana olemme 
kolmen suurimman joukossa ja muilla 
asiakasteollisuuksiemme aloilla viiden 
suurimman joukossa.

Tilikaudella 2014 Stelzer koh-
tasi haasteita kahdella merkittävällä 
alueella: Kiina ja elintarviketeolli-
suus. Tilanteen haasteellisuus näkyi 

Stelzer toimittaa 
historiansa suurimman sekoittimen

Stelzer Mixing Technology on johtava eurooppalainen sekoitinvalmistaja, 
jonka osaaminen kattaa valtaosan erilaisista teollisista sekoitintarpeista.

investointien määrän pienenemisenä. 
Useita projekteja ja päätöksiä lykättiin 
edelleen. Stelzer sai kuitenkin kaksi 
merkittävää projektia ja kasvatti vo-
lyymia jäteveden käsittelyyn liittyvien 
sekoittimien osalta. Näiden tilausten 
ansioista Stelzerin vuoden 2014 uusien 
tilausten määrä oli samalla tasolla kuin 
tilikaudella 2013. 

Tilikauden 2014 lopussa Stelzer 
sai tilauksen historiansa isoimmasta 
yksittäisestä sekoittimesta. Sekoitin 
suunnitellaan ja valmistetaan Stelzerin 
tehtaalla Warburgissa Saksassa ja toi-
mitetaan Aasiaan kemianteollisuuden 
asiakkaalle. 

Tilikauden 2014 toisella kvartaa-
lilla Stelzer sai tilauksen sekoittimista 
vihreän energian projektiin Saksassa. 
Lisäksi Stelzer sai tilikauden 2014 aika-
na jäteveden käsittelyyn liittyen tilauk-
sia, joiden euromääräinen yhteisarvo 
ylittää neljännesmiljoonan. Toimittajan 
valintaan vaikutti Stelzerin tekninen 
osaaminen ja prosessien tuntemus. 
Stelzer erottuu kilpailijoistaan myös 
CFD-simulaation ja projektijohtamis-
osaamisen ansiosta. 

Vuoden 2014 lopussa saatujen 
uusien tilauksien ansiosta Stelzerin 
vuoden 2015 alun työllisyystilanne on 
hyvä. Markkinatilanne uuden tilikau-
den alussa on hieman paranemaan 
päin ja tarjouskanta on hyvällä tasolla.
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Stelzer Mixing Technologyn  
tuotteet ja palvelut
•	 sekoitinjärjestelmien suunnittelu ja valmistus
•	 analysointi ja testaus
•	 asennus ja käyttöönotto
•	 huolto- ja varaosapalvelut

Stelzer Mixing Technologyn
•	 suurimpia asiakkaita ovat elintarvike-, lääke-, ympäristö-,  

biotekninen ja kemianteollisuus
•	 tärkeitä markkina-alueita ovat Keski-Eurooppa,  

Pohjoismaat ja Aasia
•	 menestystekijöitä ovat teknologia, laatu, kokemus ja  

luotettavuus

Computational Fluid Dynamics -analyysillä pystymme 
tutkimaan seosten koostumusta, prosessin virtausmal-
leja, turbulenssia, energiatehokkuutta ja optimointia. 
Voimme parantaa sekoitusprosessia seoksesta tehtävän 
analyysin perusteella ilman tuotantokatkoja.
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Japrotek Vesselsin  
tuotteet ja palvelut
•	 paineastiat, myös sekoittimineen
•	 reaktorit ja niiden lisälaitteet
•	 kolonnit ja niiden osat
•	 putkilämmönvaihtimet
•	 suuret asennuspaikalla koottavat säiliöt
•	 sekoittimet

Japrotek Vesselsin
•	 asiakkaita ovat kemian-, paperi-, sellu-, energia-, 

hydrometallurgia- ja kaivosteollisuus sekä  
jätevedenpuhdistamot

•	 vahvuuksia ovat laatu, vaativat tuotteet ja  
säiliö–sekoitinyhdistelmät

•	 toimituksia tehdään ympäri maailmaa

Tavoitteemme on menestyä kansain-
välisessä kilpailussa suunnittelu- ja 
valmistusosaamisen, asiakkaan 
prosesseihin perehtymisen, erikois-
materiaalien työstön sekä hyvien 
referenssien avulla.
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Japrotek Vessels 
terävöitti strategiaansa 

Japrotek Vessels suunnittelee ja valmistaa vaativia säiliöratkaisuja: paine-
astioita, kolonneja, reaktoreita, lämmönvaihtimia, suuria asennuspaikalla 
koottavia säiliöitä sekä sekoittimia.

Vahvuutemme on tuotteiden ja 
palvelujen korkea laatu

Japrotek Vesselsin vahvuuksia ovat 
vaativien toimitusten hallinta ja kyky 
toimittaa säiliö- ja sekoitinyhdistelmiä 
asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. 
Asiakkaitamme ovat kemian-, paperi-, 
sellu-, energia-, hydrometallurgia- ja 
kaivosteollisuus sekä jätevedenpuh-
distamot.  

Erikoisalojamme ovat vaativien 
konstruktioiden ja erikoismateriaali-
en kuten titaanin, nikkeliseoksien ja 
duplex-materiaalien sekä perinteisten 
ruostumattomien ja haponkestävien 
terästen suunnittelu ja valmistus.

Voimme suunnitella ja toimit-
taa hydrometallurgisen teollisuuden 
titaaniset liuotusautoklaavit ja lan-
noiteteollisuuden suuret typpihapon 
absorptiokolonnit. 

Sekoittimilla ja säiliöillä on 
vahva synergia ja tavoitteenamme on 
toimittaa loppukäyttäjälle kokonaisia 
säiliö- ja sekoitinyhdistelmiä, joilla 
varmistetaan asiakkaillemme optimaa-
linen prosessitulos.

Kansainväliset standardit ovat 
käytössämme

Paineastiassa säilytetään kaasuja tai 
nesteitä suuremmassa paineessa kuin 
ympäristön paine. Paineastioiden 
suunnittelu ja valmistus on tarkoin 
säädeltyä. Japrotekin paineastialuvat 
ja -standardit kattavat maailman pää-
markkinat. Toimintamme on ISO 9001 
-laatusertifioitu. Käytössämme ovat 

esimerkiksi Euroopan PED (Pressure 
Equipment Directive) ja Yhdysvalto-
jen ASME BPVC (American Society 
of Mechanical Engineers Boiler and 
Pressure Vessel Code) sekä hitsaus-
standardi ISO 3834. 

Ympäristösertifikaatti ISO 14001:n 
otimme käyttöön vuonna 2012. 
OHSAS-työterveys- ja turvallisuusjär-
jestelmämme sertifioitiin vuoden 2014 
alussa. Myös asiakkaamme voivat 
auditoida järjestelmiemme toimintaa.

Standardien ja lupien hallinta 
edellyttää jatkuvaa henkilöstön kehi-
tystä. Henkilöstöstämme löytyvät päte-
vyydet toimia SFS-EN ISO 3834 ja EN 
ISO 1090-2 mukaisena hitsausinsinöö-
rinä (IWE) ja hitsausneuvojana (IWS). 
Koulutukset antavat peruspätevyyden 
muun muassa heinäkuussa 2014 
voimaantulleeseen teräsrakenteiden 
CE-merkintävaatimuksen mukaiseen 
hitsaustoimintojen koordinointiin.

Markkinatilanne jatkui  
haastavana

Japrotek Vesselsin tilikausi 2014 
alkoi haasteellisesti johtuen yleisestä 
taloudellisesta tilanteesta. Tilauskanta 
kasvoi kuitenkin toisella vuosipuo-
liskolla asiakkaiden alkaessa tehdä 
ostopäätöksiä projekteihinsa. Tilanne 
heikkeni uudestaan loppuvuodesta, 
jolloin havaittavissa oli asiakkaiden in-
vestointipäätösten lykkääntymisiä vuo-
den 2015 puolelle. Tarjouskanta säilyi 
hyvällä tasolla läpi koko tilikauden. 

Japrotek Vessels sai haasteelli-
sesta markkinatilanteesta huolimatta 

uusia tilauksia, joista merkittävim-
mät ovat liuotusautoklaavin toimitus 
suomalaiselle asiakkaalle ja kiteytyslai-
toksen toimitus Kemiralle Brasiliaan. 
Kyseessä ovat vaativat prosessilaiteko-
konaisuudet, joissa Japrotekin titaanin 
käsittelyyn liittyvä erityisosaaminen 
ja asiakkaan prosessien hallinta ovat 
vahvimmillaan. Molemmat tilaukset 
toimitetaan asiakkaille kesän 2015 
aikana. Tilaukset turvaavat Japrotekin 
Pietarsaaren tehtaan työllisyystilannet-
ta myös vuoden 2015 osalta.

Panostamme uusille  
markkina-alueille

Japrotek Vesselsin asiakkaiden markki-
natilanne jatkuu haastavana. Tilikau-
delle 2015 Japrotek Vesselsin tarjous-
kanta on kuitenkin hyvä. 

Olemme tehneet uuden stra-
tegisen linjauksen, jonka mukaan 
pyrimme hankkimaan vahvuuksiimme 
sopivia tilauksia päämarkkina-alu-
eemme Pohjoismaiden ulkopuolelta. 
Olemme organisoineet henkilöstömme 
uudeelleen ja lisänneet panostuksia 
myyntiin ja suunnitteluun, jotka luovat 
edellytykset valmistusosaamisemme 
täysipainoiseen hyödyntämiseen. 

Tavoitteemme on menestyä 
kansainvälisessä kilpailussa suunnitte-
lu- ja valmistusosaamisen, asiakkaan 
prosesseihin perehtymisen, erikoisma-
teriaalien työstön sekä hyvien refe-
renssien avulla.
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Vaahto Groupin palveluksessa oli 
tilikauden alussa 226 henkilöä ja 
tilikauden lopussa 177 henkilöä, joista 
ulkomaisissa tytäryhtiöissä työskenteli 
69 henkilöä. Konsernin henkilöstön 
määrä oli tilikaudella 2014 keskimäärin 
216 henkilöä ja sitä edeltävällä tilikau-
della 278 henkilöä. Henkilöstömäärän 
vähentyminen johtui pääosin Vaahto 
Paper Technology Oy:n Service-liiketoi-
minnan myynnistä.

Tilikauden lopussa henkilöstöstä 
oli työntekijöitä 98 ja toimihenkilöitä 
79 eli 45 prosenttia. Konepajatyösken-
telyn lisäksi konsernin toiminnasta 
merkittävä osa on suunnittelutyötä. 
Naisia henkilöstöstä on noin 12 pro-
senttia. Henkilöstön keski-ikä Vaahto 
Groupissa oli tilikauden lopussa noin 
46 vuotta. Keskimääräinen työsuhteen 
pituus oli 15,3 vuotta, mikä kertoo 
osaltaan henkilöstön pysyvyydestä ja 
viihtyvyydestä. 

Henkilöstö toteuttaa yhtiön 
strategiaa 

Ammattitaitoinen ja motivoitunut 
henkilöstö nähdään Vaahto Group 
-konsernissa avaintekijänä kilpailu-
edun luomisessa. Tavoitteena on, että 
konsernin työntekijät tietävät, miten he 
voivat vaikuttaa strategian toteuttami-
seen. Työntekijöiden mahdollisuudet 
osallistua päätöksentekoon lisäävät 
motivaatiota ja työtyytyväisyyttä.

Vaahto Group -konsernin strate-
giaa uudistettiin vuoden 2014 aikana 
siten, että konserni keskittyy Process 
Technology -liiketoimintaan. Konsernin 

liiketoimintaympäristössä on koet-
tu suuria muutoksia viime vuosien 
aikana. Myös konsernin organisaatio-
rakenteessa on tehty muutoksia, jotka 
tähtäävät strategisten tavoitteiden saa-
vuttamiseen ja sen myötä työpaikkojen 
säilyttämiseen sekä työtyytyväisyyden 
parantamiseen.  

Toimintaympäristön muutoksiin 
pyritään vastamaan panostamalla 
henkilöstön hyvinvointiin ja koulutuk-
seen sekä tiedonkulun parantamiseen 
organisaatiossa. Erityisen tärkeänä 
konsernissa nähdään viestinnän avoi-
muus muutostilanteissa.

Yhteistyötä konsernin yksiköiden 
välillä tiivistettiin. Tilikaudella 2014 kes-
kityttiin Japrotek Vesselsin ja Stelzer 
Mixing Technologyn välisen yhteistyön 
kehittämiseen tuotannollisten syner-
giaetujen saavuttamiseksi. Tavoitteena 
on sekä tuotannon tehostaminen että 
volyymin kasvattaminen konsernin 
olemassa olevia resursseja hyödyntä-
mällä. 

Korkean tason teknologia- ja 
asiantuntijayrityksenä toimiminen 
edellyttää kansainvälisten standardien 
mukaisia tuotantoprosesseja. Tilikau-
della 2014 konsernissa panostettiin 
edelleen etenkin hitsausosaamisen 
kehittämiseen.

Terveys ja turvallisuus  
toiminnan edellytyksinä

Henkilöstön hyvinvointiin panostettiin 
tekemällä tiivistä yhteistyönä työter-
veyshuollon kanssa. Tavoitteena on 
ehkäistä pitkiä sairauspoissaoloja,  

Henkilöstön 
osaaminen ja työtyytyväisyys  
luovat kilpailuetua
Konsernissa jatkettiin henkilöstön osaamisen kehittämistä ja työtyytyväi-
syyden parantamista strategisten ja organisaatiouudistusten ohella.

selvittää niiden syitä ja helpottaa työ-
hön palaamista poissaolon jälkeen. 

Konserni tukee henkilöstön 
omaehtoista liikuntaa liikuntaseteleil-
lä fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin 
edistämiseksi. Lisäksi Vaahto Grou-
pissa on käytössä varhaisen puuttu-
misen malli, jolla halutaan madaltaa 
kynnystä ottaa puheeksi fyysiset tai 
psyykkiset paineet niin töissä kuin 
vapaa-aikana. Esimies-alaissuhteissa 
on tavoitteena mutkattomuus ja keski-
näinen välittäminen. 

Työntekijöiden terveyden ja 
turvallisuuden varmistaminen on yksi 
yrityksen henkilöstöpolitiikan tärkeim-
mistä tavoitteista. Tämä näkyy muun 
muassa tapaturmien ennaltaehkäisynä 
aktiivisen riskikartoituksen avulla. 

Vaahto Groupin toimialojen terve-
ys- ja turvallisuusriskejä ovat esimer-
kiksi raskaiden koneiden ja laitteiden 
käyttö. Riskeihin pyritään varautu-
maan töiden hyvällä suunnittelulla, 
perehdytyksellä ja suojainten käy-
töllä. Työsuojelutoimikunnat tekevät 
säännöllisiä työpaikkakierroksia riskien 
kartoittamiseksi. Konepajoilla turval-
lisuuden seuranta on osa päivittäistä 
toimintaa. Havaitut puutteet kirjataan 
ja niiden korjaamista seurataan. 
Sattuneet tapaturmat analysoidaan, 
ja huomiota on kiinnitetty erityisesti 
suojavarusteiden oikeaan käyttöön. 
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Stelzer oli mukana 
FoodTech-messuilla
Stelzer esitteli uuden yritysilmeensä 
FoodTech-messuilla Tanskassa loka-
kuussa 2014.  

Arthur Binfet, Knut Nowack, 
Sabrina Rechau, Henri Malmi ja 
Mattias Gripenberg markkinoivat 
Stelzerin tuotteita ja palveluita.

Koulutusta stan-
dardien mukaan
Standardien ja lupien hallinta edel-
lyttää jatkuvaa henkilöstön kehi-
tystä. Henkilöstöstämme löytyvät 
pätevyydet toimia SFS-EN ISO 3834 
ja EN ISO 1090-2 mukaisena hitsaus-
insinöörinä (IWE) ja hitsausneuvoja-
na (IWS). 

HENKILÖSTÖN 
JAKAUMA   

2014

HENKILÖSTÖ 
KESKIMÄÄRIN 

2009-2014

Toimi- 
henkilöitä
45 %

Työn- 
tekijöitä 
55 %

09-   10-   11-    13    14
10     11    12

37
1

34
8

33
3

25
6

21
6
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Vastuullisuuden osa-alueita konsernis-
sa ovat vastuu laadusta, ympäristöstä 
ja turvallisuudesta. 

Vaahto Groupissa on käytössä 
ISO 9001 -laatujärjestelmä kaikissa 
konsernin yksiköissä. Lisäksi konser-
nissa on käytössä ISO 14001 -ympä-
ristöjärjestelmän konsernisertifiointi, 
jonka on myöntänyt Inspecta Sertifi-
ointi Oy. Laajalla palvelusopimuksella 
varmistetaan sertifiointi-, tarkastus- ja 
testauspalvelujen mahdollisimman 
hyvä palvelutaso. Konserniauditoinnit 
tehdään vuosittaisen suunnitelman 
mukaisesti.

Vastaamme asiakkaiden  
odotuksiin 

Vastuullisen liiketoiminnan kehittämi-
sessä otamme huomioon asiakkaiden 
ja muiden sidosryhmien odotukset. 
Konsernin vahvuus on tuotteiden ja 
palvelujen korkea laatu. Laatupolitii-
kalla tähtäämme korkeaan asiakastyy-
tyväisyyteen. Kehitämme tuotteita ja 
palveluja yhteistyössä asiakkaiden ja 
kansainvälisten yhteistyökumppanei-
den kanssa. 

Vastuullisuus 
liiketoiminnan lähtökohtana

Vaahto Group -konsernin toiminnassa noudatetaan vastuullisen liiketoi-
minnan periaatteita. Vastuullisuus nähdään kilpailukyvyn avaintekijänä, 
johon kuuluu jatkuva toiminnan kehittäminen.

Vaahto Group -konsernin laatu-
johtoryhmä koordinoi yksiköitten teke-
mää laatutyötä ja vahvistaa yksiköitten 
välistä yhteistyötä laatu- ja ympäristö-
asioissa. Lisäksi asiakkaat suorittavat 
auditointeja varmistaakseen, että 
toiminta vastaa heidän vaatimuksiaan. 
Asiakastyytyväisyysmittauksissa Vaah-
to Group -konserni on saanut hyviä 
tuloksia.  Asiakastyytyväisyydestä ker-
tovat myös tärkeät jatkotilausprojektit. 

Laadulla kansainvälistä  
kilpailukykyä

Vaahto Group -konsernissa panostet-
tiin tilikaudella 2014 tuotantoprosessi-
en laadun kehittämiseen kansainväli-
sen kilpailukyvyn säilyttämiseksi. 

Avaintekijä tuotteiden ja pal-
velujen laadun varmistamisessa on 
osaava henkilöstö. Kansainvälisessä 
kilpailuympäristössä menestyminen 
edellyttää kansainvälisesti tunnus-
tettujen laatustandardien mukaisia 
pätevyyksiä. Konsernissa tarjotaankin 
mahdollisuutta osallistua erilaisiin 
koulutusohjelmiin, jotka pätevöittävät 
henkilöstöä toimimaan standardien 
mukaisissa tehtävissä.

Otamme huomioon  
ympäristövaikutuksemme

Vaahto Group -konsernin ympäristöpo-
litiikan tavoitteena on oman toiminnan 
ja asiakkaiden prosessien kehittämi-
nen ympäristönäkökulmat huomioon 
ottaen. Vastuullisuuden nähdään 
koskevan konsernin tuotteiden koko 
elinkaarta. Positiivisia ympäristövaiku-
tuksia saavutetaan energiatehokkuu-
den ja laadun parannuksina asiakkai-
den prosesseissa.

Vaahto Group -konsernissa jatket-
tiin tilikaudella 2014 työtä energiate-
hokkuuden parantamiseksi. Konserni 
liittyi vuonna 2008 energiatehokkuus-
sopimukseen, jonka tavoitteena on 
parantaa konsernin energiatehokkuut-
ta 10 prosenttia vuoden 2016 loppuun 
mennessä. 

ELY-keskus on suorittanut toimi-
pisteissämme ympäristöluvan seu-
rantatarkastuksia, ja ympäristöluvan 
vaatimukset täytetään.

Panostamme työturvallisuuteen 

Tilikauden 2014 aikana konsernissa 
panostettiin aikaisempien vuosien 
tapaan työturvallisuuden jatkuvaan 
parantamiseen. Japrotek Oy Ab:ssa 
on käytössä OHSAS 18001 -työter-
veys- ja työturvallisuusjärjestelmä, 
jonka Inspecta sertifioi tilikauden 2014 
alussa.  OHSAS-järjestelmän avulla 
huolehditaan työntekijöiden hyvin-
voinnista ja työkyvyn säilyttämisestä 
sekä työtapaturmien ja ammattitautien 
ennaltaehkäisystä. 
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Missio 
Vaahto Group edistää prosessiteollisuuden tuotantoprosesseja kehittämällä ja tuottamalla laitteistoja 
ja palveluja, jotka tehostavat tuotantoa ja parantavat asiakkaiden tuotteiden laatua ja kilpailukykyä.

Visio
Vaahto Groupin tavoitteena on olla maailmanlaajuisesti toimiva ja arvostettu korkean tason teknolo-
gia- ja asiantuntijayritys prosessilaitteiden alalla.

Strategia
Vaahto Groupin strategisena tavoitteena on tuottaa asiakkailleen lisäarvoa kehittämällä korkeatasoi-
sia ja kokonaisvaltaisia teknologiaratkaisuja ja prosessipalveluja, jotka parantavat asiakkaiden ydin-
prosesseja, tuotteiden laatua ja kilpailukykyä.

Groupin 
Vaahto
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Hallitus
Puheenjohtaja Reijo Järvinen, s. 1948, FM
Asianajotoimisto Krogerus Oy, Senior Advisor
Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen jäsen ja puheenjohtaja vuodesta 2010
Aikaisempi työkokemus:
Finnvera Oyj, aluejohtaja
Keskeisimmät luottamustoimet:
Festivo Finland Oy, hallituksen puheenjohtaja
Suomen Kotikylmiö Oy, hallituksen jäsen
Delipap Oy, hallituksen jäsen
Jomet Oy, hallituksen jäsen
Osallistuminen hallituksen kokouksiin tilikaudella 2014: 36/36

Varapuheenjohtaja Sami-Jussi Alatalo, s. 1971, VT 
Ultivista Group, toimitusjohtaja
Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen jäsen 19.6.2012 alkaen
Aikaisempi työkokemus:
Ultivista Group, talous- ja rahoitusjohtaja
Nordea Group, johto- ja asiantuntijatehtäviä yritysliiketoiminnassa
Keskeisimmät luottamustoimet:
Westpro cc Oy, hallituksen jäsen
Osallistuminen hallituksen kokouksiin tilikaudella 2014: 36/36

Topi (Toivo) Karppanen, s. 1956, DI
Vaahto Group Plc Oyj:n toimitusjohtaja 1.9.2014 alkaen
Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2010
CONINOR OY, johtava partneri
IMP Teollinen Markkinointi Oy, johtava partneri
Aikaisempi työkokemus:
Larox Oyj ja Larox -konserni: toimitus- ja konsernijohtaja, 2000 – 2009
Larox Oyj ja Larox -konserni: markkinointi- ja myyntijohtaja, 1991 – 2000
Osallistuminen hallituksen kokouksiin tilikaudella 2014: 35/36

Mikko Vaahto, s. 1963, merkonomi
Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 1994
Osallistuminen hallituksen kokouksiin tilikaudella 2014: 35/36
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Johtoryhmä

Konsernin toiminnasta ja tuloksesta 
vastaa konsernin johtoryhmä. Joh-
toryhmään kuuluvat tytäryhtiöiden 
toimitusjohtajat.
 
Christian Kessen, s. 1963, DI
Stelzer Rührtechnik International 
GmbH, toimitusjohtaja 2007–
Stelzer Rührtechnik International 
GmbH, suunnittelupäällikkö 1991– 
2006

Kalle Rasinmäki, s. 1974, DI
Japrotek Oy Ab, toimitusjohtaja 
15.10.2014–
Japrotek Vessels -liiketoiminta-alueen 
johtaja 17.4.2014–
Vaahto Group Plc Oyj myyntijohtaja 
2011–2014

Tilikauden 2014 aikana päättyneet 
jäsenyydet:

Tom Tarkkinen, s. 1962, insinööri
Japrotek Oy Ab, toimitusjohtaja 2009–
Japrotek Oy Ab, tuotantojohtaja 2005– 
2009
Japrotek Oy Ab, eri tehtävissä  
vuodesta 1989
Aikaisempi työkokemus:
Westmatic Oy, suunnitteluinsinööri

Johto ja tilintarkastajat
Toimitusjohtaja

Topi (Toivo) Karppanen, s. 1956, DI
Vaahto Group Plc Oyj:n toimitusjohtaja 1.9.2014 alkaen
Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2010
CONINOR OY, johtava partneri
IMP Teollinen Markkinointi Oy, johtava partneri
Aikaisempi työkokemus:
Larox Oyj ja Larox -konserni: toimitus- ja konsernijohtaja, 2000 – 2009
Larox Oyj ja Larox -konserni: markkinointi- ja myyntijohtaja, 1991 – 2000

Vesa Alatalo, s. 1970, Insinööri, MBA
Vaahto Group Plc Oyj, toimitusjohtaja 16.1.2014-31.8.2014
Aikaisempi työkokemus:
Konecranes, jätteenkäsittelytoimialan johtaja
Konecranes, työpistenostolaiteliiketoiminnan johtaja
Konecranes, kevytnostolaitteiden tuotelinjajohtaja
Konecranes Lifting systems GmbH, toimitusjohtaja
Oy SKF Ab teollisuusmyyntidivisioonan Suomen-maajohtaja
Sandvik Mining and Construction Oy, tuotelinjajohtaja
Orbis Oy, erilaiset johtotehtävät

Ari Viinikkala, s. 1967, KTM
Vaahto Group Plc Oyj, toimitusjohtaja 30.11.2012 – 15.1.2014
Vaahto Group Plc Oyj, vt. toimitusjohtaja 4.4.2012 alkaen
Vaahto Group Plc Oyj, talousjohtaja 1.2.2012 alkaen
Aikaisempi työkokemus:
Dynea, Euroopan talousjohtaja
GS-Hydro, konsernin talousjohtaja
KONE-konserni, talousjohdon tehtävät Suomessa ja ulkomailla

Tilintarkastajat

Ernst & Young Oy
päävastuullisena tarkastajana
Erkka Talvinko, KHT
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SELVITYS VAAHTO 
GROUP -KONSERNIN 
HALLINTO- JA OHJAUS-
JÄRJESTELMÄSTÄ 
TILIKAUDELTA 2014  

Corporate Governance 
Statement 

Sovellettavat säännökset

Vaahto Group -konsernin hallinnointi- 
ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen 
lainsäädäntöön ja konsernin emoyhti-
ön Vaahto Group Plc Oyj:n yhtiöjärjes-
tykseen. 

Yhtiö noudattaa NASDAQ OMX 
Helsingissä listattujen yhtiöiden 
noudatettavaksi annettua Suomen 
listayhtiöiden hallinnointikoodia 
(Corporate Governance) 2010. Vaahto 
Group poikkeaa Suomen listayhtiöiden 
hallinnointikoodin suosituksesta 9 sen 
osalta, ettei hallituksessa ole jäseninä 
molempia sukupuolia. Sopivia ehdok-
kaita yhtiön hallituksen kokoonpanoon 
hallinnointikoodin suosituksen täyttä-
miseksi ei toistaiseksi ole ollut.

Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 
antama hallinnointikoodi on tullut 
voimaan 1.10.2010 ja se on julkisesti 
saatavilla mm. Arvopaperimarkkinayh-
distys ry:n internetsivuilla osoitteessa 
www.cgfinland.fi. 

Vaahto Group –konsernin  
hallinto

Konsernin liiketoiminnasta ja hal-
linnosta vastaavat osakeyhtiölain 
mukaiset toimielimet: yhtiökokous, 
joka valitsee emoyhtiön hallituksen 
jäsenet, sekä hallituksen valitsema 
toimitusjohtaja.

Vaahto Group Plc Oyj:n ylimpänä 
päättävänä elimenä toimii yhtiökoko-
us, jossa osakkeenomistajat käyttävät 
päätäntävaltaansa. Hallitus huolehtii 
yhtiön hallinnosta ja toiminnan asian-
mukaisesta järjestämisestä. Konsernin 
emoyhtiönä Vaahto Group Plc Oyj 

vastaa konsernin johdosta, strategi-
sesta suunnittelusta, taloushallinnosta 
ja rahoituksesta sekä henkilöstöhallin-
nosta. 

Konsernin liiketoiminta koostuu 
yhdestä segmentistä, Vaahto Process 
Technology, joka jakautuu kahteen 
liiketoiminta-alueeseen, Japrotek 
Vessels ja Stelzer Mixing Technology. 
Lisäksi konserniin kuuluu tilauskone-
paja AP-Tela Oy.  Niiden toiminnasta ja 
tuloksesta vastaavat konserniyhtiöiden 
toimitusjohtajat tukenaan johtoryh-
mät sekä konsernin toimitusjohtaja ja 
hallitus. 

Yhtiökokous

Yhtiön ylin päättävä elin on yhtiö-
kokous, joka kokoontuu normaalisti 
kerran vuodessa. Tarvittaessa järjes-
tetään ylimääräinen yhtiökokous. 
Yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus. 
Osakkeenomistajat kutsutaan yhtiö-
kokoukseen yhtiön Internetsivuilla 
julkaistavalla kokouskutsulla, jossa 
annetaan osakkeenomistajille tarpeel-
liset tiedot yhtiökokouksessa käsiteltä-
vistä asioista. Kokouskutsu julkaistaan 
lisäksi pörssitiedotteena sekä muulla 
yhtiön hallituksen mahdollisesti päät-
tämällä tavalla.

Varsinainen yhtiökokous on pi-
dettävä vuosittain viimeistään kuuden 
kuukauden kuluessa yhtiön tilikauden 
päättymisestä. Yhtiökokous päättää 
sille osakeyhtiölain mukaan kuuluvista 
asioista, kuten tilinpäätöksen vahvis-
tamisesta ja osingonjaosta, vastuu-
vapauden myöntämisestä hallituksen 
jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä 
hallituksen ja tilintarkastajien valinnas-
ta ja palkkioista. 

Toimitusjohtaja ja enemmistö 
hallituksen jäsenistä osallistuvat 
yhtiökokoukseen. Hallituksen jäseneksi 
ensimmäistä kertaa ehdolla oleva hen-
kilö osallistuu valinnasta päättävään 
yhtiökokoukseen.

Hallinto
Hallitus 

Hallituksen toiminta
Emoyhtiön hallitus, joka toimii myös 
ns. konsernihallituksena, vastaa kon-
sernin hallinnosta ja konsernin toimin-
nan asianmukaisesta järjestämisestä 
ja päättää asioista, joilla on konsernin 
toiminnan laajuus ja koko huomioon 
ottaen huomattava merkitys.

Hallituksen keskeisiin tehtäviin 
kuuluu mm:
•	 Vahvistaa konsernin strategia ja 

tavoitteet, seurata niiden toteutu-
mista sekä käynnistää tarvittaessa 
korjaavat toimenpiteet

•	 Päättää merkittävistä investoin-
neista sekä yritys- ja kiinteistökau-
poista

•	 Käsitellä ja hyväksyä johdon 
osavuotiset selvitykset, osavuosi-
katsaukset ja tilinpäätös

•	 Päättää konsernin rahoituspolitii-
kasta ja varainhankintatoimenpi-
teistä

•	 Hyväksyä osingonjakopolitiikka ja 
tehdä yhtiökokoukselle ehdotus 
osingon jakamisesta

•	 Vastata konsernin riskienhallinnan 
ja sisäisen valvonnan järjestämi-
sestä

•	 Nimittää ja vapauttaa toimitusjoh-
taja sekä päättää toimitusjohtajan 
toimisuhteen ehdoista

•	 Vahvistaa konsernin organisaatio 
ja päättää konsernin palkitsemis-
järjestelmän keskeisistä periaat-
teista. 

Hallitus arvioi säännöllisesti omaa 
toimintaansa ja työskentelytapaansa.

Hallituksen kokouksia varten 
laaditaan esityslista, jonka mukaan 
asioiden käsittely kokouksessa ta-
pahtuu. Hallituksen sihteerinä toimii 
konsernin toimitusjohtaja. Hallituksen 
kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka 
käsitellään ja hyväksytään seuraavassa 
kokouksessa.

Hallitus kokoontuu normaalisti 
kerran kuukaudessa ja sen lisäksi 
tarvittaessa. Tilikaudella 2014 hallitus 
kokoontui 36 kertaa. Hallituksen jäsen-
ten osallistumisprosentti kokouksiin 
oli 99 %.
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Hallituksen kokousten esittelijänä 
toimii yhtiön toimitusjohtaja tai hänen 
toimeksiannostaan muu konsernin 
henkilöstöön kuuluva henkilö. Toimi-
tusjohtaja vastaa siitä, että hallitus saa 
käyttöönsä riittävät tiedot konsernin 
toiminnan ja taloudellisen tilanteen 
arvioimista varten. Toimitusjohtaja 
vastaa myös hallituksen päätösten 
toimeenpanosta ja raportoi tästä halli-
tukselle.

Hallituksen jäsenet ovat velvol-
lisia antamaan hallitukselle riittävät 
tiedot pätevyytensä ja riippumat-
tomuutensa arviointia varten sekä 
ilmoittamaan tiedoissa tapahtuneet 
muutokset.

Hallituksen kokoonpano
Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen 
mukaan vähintään kolme ja enin-
tään kuusi jäsentä, joiden toimikausi 
päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päätty-
essä. Yhtiökokous valitsee hallituksen 
jäsenet. Hallituksen puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan valitsee hallitus 
keskuudestaan. 

Hallitukselle ilmoitetut jäseneh-
dokkaat ilmoitetaan yhtiökokous-
kutsussa, jos ehdokasta kannattavat 
osakkeenomistajat, joilla on vähintään 
10 % yhtiön osakkeiden tuottamas-
ta äänimäärästä ja jos ehdokas on 
antanut suostumuksensa valintaan. 
Yhtiökokouskutsun toimittamisen 
jälkeen asetetut ehdokkaat julkistetaan 
erikseen. Hallituksen jäseneksi valitta-
valla on oltava tehtävän edellyttämä 
pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittä-
västi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 
15.4.2014 hallituksen jäsenmääräksi 
vahvistettiin neljä jäsentä. Hallitukseen 
valittiin Sami Alatalo, Reijo Järvinen, 
Topi Karppanen ja Mikko Vaahto. 
Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Reijo 
Järvisen ja varapuheenjohtajaksi Sami 
Alatalon.

Tiedot hallituksen jäsenistä
Esitetään vuosikertomuksen kohdassa 
Hallitus.

Mikko Vaahto on yhtiön pääosak-

kaita. Muut hallituksen jäsenet eivät 
omista yhtiön osakkeita eivätkä ole 
muutoinkaan riippuvuussuhteessa 
yhtiöön.

Hallituksen jäsenten palkitseminen
Hallituksen jäsenille maksettavista 
palkkioista päättää vuosittain yhtiön 
varsinainen yhtiökokous. Hallituksen 
jäsenille ei ole annettu hallituspalkkioi-
ta yhtiön omina osakkeina. Yhtiössä ei 
ole käytössä voimassa olevaa optio-
ohjelmaa.

Varsinainen yhtiökokous 
15.4.2014 päätti maksaa hallituksen 
jäsenille kokouspalkkiona puheenjoh-
tajalle 36.000 euroa, varapuheenjoh-
tajalle 30.000 euroa ja jäsenille 22.000 
euroa vuosikorvauksina.

Lisäksi hallituksen jäsenet ovat 
oikeutettuja päivärahaan ja matka-
kustannusten korvauksiin konsernin 
yleisen matkustussäännön mukaan. 
Vaahto Group -konsernin palvelukses-
sa oleville henkilöille ei makseta koko-
uspalkkioita konsernin tytäryhtiöiden 
hallituksissa toimimisesta.

Hallituksen jäsenille tilikaudella 
2014 maksetut palkkiot hallitustyös-
kentelystä:
Reijo Järvinen,  
puheenjohtaja 32.666,68 euroa
Sami Alatalo,  
varapuheenjohtaja 26.333,32 euroa
Topi Karppanen           13.666,68 euroa
Mikko Vaahto 21.000,00 euroa

Hallituksen valiokunnat 
Hallituksessa ei ole valiokuntia. 

Hallintoneuvosto

Yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa.

Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää emoyhtiön toimitus-
johtajan, joka toimii konsernijohtajana. 
Toimitusjohtaja vastaa päivittäisestä 
konsernin johtamisesta osakeyhtiölain, 
yhtiöjärjestyksen ja hallituksen antami-
en ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohta-
ja ei ole yhtiön hallituksen puheenjoh-
taja eikä varapuheenjohtaja. 

Vaahto Group Plc Oyj:n toimi-
tusjohtajana 15.1.2014 saakka toimi 
Ari Viinikkala ja 16.1.2014 alkaen Vesa 
Alatalo. Vesa Alatalo jätti paikkansa 
31.8.2014. Topi Karppanen on toiminut 
1.9.2014 alkaen Vaahto Group Plc Oyj:n 
väliaikaisena toimitusjohtajana.

 
Tiedot toimitusjohtajasta
Esitetään vuosikertomuksen kohdassa 
Johto ja tilintarkastajat.

Johdon organisaatio

Konsernin liiketoiminta koostuu 
yhdestä segmentistä, Vaahto Process 
Technology, joka jakautuu kahteen 
liiketoiminta-alueeseen, Japrotek 
Vessels ja Stelzer Mixing Technology. 
Lisäksi konserniin kuuluu tilauskone-
paja AP-Tela Oy.  Niiden toiminnasta ja 
tuloksesta vastaavat konserniyhtiöiden 
toimitusjohtajat tukenaan johtoryh-
mät sekä konsernin toimitusjohtaja ja 
hallitus.

Tiedot konsernin johtoryhmään  
kuuluvista henkilöistä
Esitetään vuosikertomuksen kohdassa 
Johto ja tilintarkastajat.

Toimitusjohtajan ja yhtiön 
muun johdon palkitseminen

Toimitusjohtajan palkasta ja muis-
ta taloudellisista etuuksista päättää 
hallitus. Muun johdon palkitsemisesta 
päättää toimitusjohtaja yhdessä halli-
tuksen puheenjohtajan kanssa. 

Konsernissa ei ole käytössä voi-
massa olevaa optio-ohjelmaa.

Konsernin johtoon kuuluville hen-
kilöille ei ole määritelty erityisiä ehtoja 
eläkkeelle siirtymisestä eikä eläke-
eduista. Väliaikaisen toimitusjohtajan 
toimisopimuksen molemminpuolinen 
irtisanomisaika on 1 kk ilman erillisiä 
korvauksia.

Tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 
toimitusjohtajalle maksetut palkat ja 
palkkiot:
Topi Karppanen 66.780,00 euroa
Vesa Alatalo 136.547,12 euroa
Ari Viinikkala 28.485,92 euroa
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Kuvaus toimielimestä, joka 
vastaa tarkastusvaliokunnan 
tehtävistä

Yhtiöllä ei ole tarkastusvaliokuntaa, 
vaan tarkastusvaliokunnan tehtävät 
hoitaa yhtiön hallitus. 

Sisäinen valvonta, riskien- 
hallinta ja sisäinen tarkastus

Sisäinen valvonta:
Konsernin liiketoimintaa ja hallintoa 
valvotaan ja ohjataan ensisijaises-
ti konsernin johtamisjärjestelmän 
avulla. Taloudellista raportointia varten 
konsernissa on raportointijärjestel-
mä, jonka tarkoituksena on tuottaa 
konsernin ja tulosyksiköiden johdolle 
riittävää tietoa toiminnan suunnittelua, 
ohjausta ja valvontaa varten.

Riskienhallinta:
Konsernin riskienhallintaprosessin 
tavoitteena on tunnistaa liiketoimintaa 
uhkaavat riskit, arvioida ne sekä ke-
hittää tarvittavat riskienhallintakeinot. 
Liiketoiminnasta aiheutuviin omai-
suus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoris-
keihin on varauduttu asianmukaisin 
vakuutuksin.

Sisäinen tarkastus:
Konsernissa ei liiketoiminnan laatu ja 
laajuus huomioon ottaen ole katsot-
tu tarkoituksenmukaiseksi järjestää 
erityistä sisäisen tarkastuksen organi-
saatiota, vaan sen tehtävät sisältyvät 
konsernin liiketoimintaorganisaation 
tehtäviin.

Sisäpiirihallinto

Vaahto Group Plc Oyj noudattaa NAS-
DAQ OMX Helsingin sisäpiiriohjetta. 
Julkiseen sisäpiirirekisteriin merkitään 
lakimääräiset ja yhtiön hallituksen 
erikseen määrittelemät sisäpiiriläi-
set. Arvopaperimarkkinalain mukaan 
pysyvään sisäpiiriin luetaan yhtiön 
hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja 
ja tilintarkastajat. Lisäksi yhtiö on 
nimennyt sisäpiiriin ne yhtiön ylim-
pään johtoon kuuluvat henkilöt, jotka 
saavat säännöllisesti sisäpiirintietoa ja 

joilla on oikeus tehdä liikkeeseenlaski-
jan tulevaa kehitystä ja liiketoiminnan 
järjestämistä koskevia päätöksiä. Pysy-
vään sisäpiiriin on nimetty konsernin 
johtoryhmän jäsenet. Yrityskohtaiseen 
sisäpiirirekisteriin merkitään henkilöt, 
jotka kulloinkin tehtävässään saavat 
säännöllisesti tietoonsa sisäpiiritietoa.

Vaahto Group Plc Oyj:n julkista ja 
yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä yllä-
pidetään yhtiössä. Sisäpiirirekisteri on 
nähtävissä yhtiön pääkonttorissa.

Yhtiön sisäpiiriläiset eivät saa 
käydä kauppaa yhtiön osakkeilla 21 
päivää ennen tilinpäätöksen ja osavuo-
sikatsauksen julkistamista.

Tilintarkastus

Yhtiön lakisääteisestä tilintarkastuk-
sesta vastaa yhtiöjärjestyksen mukaan 
1-2 varsinaista tilintarkastajaa. Heidän 
on oltava Keskuskauppakamarin 
hyväksymiä tilintarkastajia tai tilin-
tarkastusyhteisöjä. Tilintarkastajien 
toimikausi päättyy vaalia seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päättyes-
sä. 

Hallituksen valmistelema ehdotus 
tilintarkastajaksi ilmoitetaan kokous-
kutsussa, tai jos tilintarkastajaehdokas 
ei ole hallituksen tiedossa yhtiöko-
kouskutsua julkistettaessa, ehdokkuus 
julkistetaan erikseen.

Yhtiökokous 15.4.2014 valitsi 
tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & 
Young Oy:n päävastuullisena tarkasta-
jana KHT Erkka Talvinko. 

Tilikaudella 2014 on konsernissa 
maksettu tilintarkastajille palkkioita 
tilintarkastuksesta 91 651,44 euroa 
sekä konsultointi- ja muista palveluista 
68 682,49 euroa, yhteensä 160 333,93 
euroa. 

Tiedottaminen

Yhtiö julkaisee vuosittain vuosikerto-
muksen ja yhden osavuosikatsauksen 
suomeksi ja englanniksi. Osavuosi-
katsaus julkaistaan tilikauden kuu-
den ensimmäisen kuukauden ajalta. 
Tilikauden ensimmäisiltä kolmelta ja 
yhdeksältä kuukaudelta julkaistavien 

osavuosikatsausten sijasta yhtiö julkai-
see johdon osavuotisen selvityksen. 

Tilinpäätös- ja osavuosikat-
saustiedote sekä johdon osavuotiset 
selvitykset julkaistaan pörssitiedottei-
na. Vuosikertomus ja osavuosikatsaus 
julkaistaan yhtiön internetsivuilla 
www.vaahto.fi. Samoin internetsivuil-
la ovat saatavilla myös muut yhtiön 
pörssitiedotteet.
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Osakepääoma

Vaahto Group Plc Oyj:n kaupparekiste-
riin merkitty ja täysin maksettu osake-
pääoma 31.12.2014 oli 2 872 302 euroa 
ja osakemäärä 5 977 360 kpl. 

Vaahto Group Plc Oyj tiedotti 
19.3.2014 osakeannista, jossa annettiin 
2.000.000 uutta osaketta. Osakeannis-
sa Hannu Laakkonen merkitsi  
1 000 000 osaketta ja Mikko Laakkonen 
1 000 000 osaketta. Annetut uudet 
osakkeet on merkitty kaupparekiste-
riin 31.3.2014. Yhtiö tulee hakemaan 
osakkeiden ottamista pörssilistalle 
viimeistään vuoden kuluessa niiden 
liikkeeseenlaskemisesta. Hakemuksen 
yhteydessä yhtiö tulee julkistamaan 
arvopaperimarkkinalain ja Euroopan 
komission esiteasetuksen mukaisen 
listalleottoesitteen.

Yhtiön osakkeen kaupankäyn-
titunnus on WAT1V ja ISIN-koodi on 
FI0009900708.

Osakkeiden noteeraus

Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeet no-
teerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Osakkeen kurssikehitys  
ja vaihto

Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeita 
vaihdettiin tilikauden 2014 aika-
na 1 929 968 kpl (48,5 %). Osakkeen 
alin kurssi oli 0,28 euroa, ylin 1,06 
euroa, keskikurssi 0,51 euroa ja tilikau-
den viimeinen kaupantekokurssi 0,32 
euroa. Koko osakekannan markkina-
arvo 31.12.2014 oli 1,3 milj. euroa. 
Yhtiöllä on Nordea Pankki Suomi Oyj:n 
kanssa LP-markkinatakaussopimus.

Hallituksen valtuudet

Yhtiökokous 15.4.2014 valtuutti halli-
tuksen päättämään uusien osakkeiden 
annista yhdessä tai useammassa 
erässä. Annettavien uusien osakkeiden 
määrä voi olla enintään 10 000 000 
osaketta. Valtuutus oikeuttaa hallituk-
sen päättämään kaikista osakeannin 
ehdoista, mukaan lukien oikeuden 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeu-
desta poikkeamiseen.

Valtuutus on voimassa 31.5.2015 
saakka.

Osingonjako

Hallitus esittää 14.4.2015 kokoontuval-
le yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta 
ja voittovarat jätetään voittovarojen 
tilille.

Osakkeenomistajat ja johdon 
omistus

Tilikauden 2014 lopussa 31.12.2014 
Vaahto Group Plc Oyj:llä oli 559 rekis-
teröityä osakkeenomistajaa. Hallintare-
kisteröityjä oli yhteensä 58 935 osaket-
ta. Yhtiön hallituksen jäsenet omistivat 
31.12.2014 yhteensä 546 248 osaketta, 
mikä on 9,1 % yhtiön äänistä. Omis-
tukset sisältävät myös määräysvallas-
sa olevien yhtiöiden sekä alaikäisten 
holhottavien osakkeet. Hallituksen 
jäsenillä sekä konsernin tai tytäryhti-
öiden johtoon kuuluvilla henkilöillä ei 
ole yhtiön osakejohdannaisiin kannus-
tusjärjestelmiin perustuvia omistuksia 
tai oikeuksia.

Osakkeet ja osakkeenomistajat
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Tietoja osakkeenomistajille
Yhtiökokous

Vaahto Group Plc Oyj:n varsinai-
nen yhtiökokous pidetään tiistaina 
14.4.2015 alkaen klo 13.00 Lahden 
Sibeliustalossa, osoitteessa Ankkurika-
tu 7, Lahti.

Oikeus osallistua yhtiökokouk-
seen on osakkeenomistajalla, joka on 
viimeistään tiistaina 31.3.2015 merkitty 
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland 
Oy:n pitämään yhtiön osakasluette-
loon. 

Osakkeenomistajan on saa-
dakseen osallistua yhtiökokoukseen 
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 
torstaina 9.4.2015 klo 16.00 mennessä. 
Ilmoittautuminen voi tapahtua henkilö-
kohtaisesti tai valtuutetun välityksellä 
kirjeitse tai puhelimitse osoitteella: 
Vaahto Group Plc Oyj, Laiturikatu 2 (PL 
5), 15141 Lahti tai puhelimitse Leena 
Junniselle numeroon 0400 613896. 
Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on 
oltava perillä ennen ilmoittautumis-
ajan päättymistä. 

Yhtiön tilinpäätöstä koskevat 
asiakirjat ovat 20.3.2015 alkaen nähtä-
villä yhtiön pääkonttorissa. 

Osinko 

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, ettei 
osinkoa jaeta.

Taloudellinen informaatio

Vaahto Group Plc Oyj julkaisee 1.1.2015 
alkavalla tilikaudella yhden 6 kk:n osa-
vuosikatsauksen 30.6.2015 tilanteen 
mukaisesti. Osavuosikatsaus julkais-
taan 28.8.2015.

Tilikauden 1.1. - 31.12.2015 
ensimmäisten kolmen ja yhdeksän 
kuukauden ajalta Vaahto Group Plc Oyj 
julkaisee johdon osavuotiset selvityk-
set sekä tilikauden ensimmäisellä että 
jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Joh-
don osavuotinen selvitys tilikauden 1. 
neljännekseltä julkaistaan 13.5.2015 ja 
3. neljännekseltä 6.11.2015.

Tilikaudesta 2014 lähtien yhtiön 
vuosikertomusta ei ole enää julkais-
tu painettuna versiona, vaan se on 
saatavilla sähköisessä muodossa. 
Vuosikertomus, osavuosikatsaukset, 
pörssitiedotteet ja muuta tietoa Vaahto 
Group Plc Oyj:stä on saatavilla yhtiön 
Internet-sivuilta osoitteesta  
www.vaahto.fi.
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Oheisessa koosteessa on listattu kaikki Vaahto Group Plc Oyj:n tilikauden 1.1.-31.12.2014 aikana julkaisemat pörssitiedotteet 
ja pörssi-ilmoitukset. Vaahto Group Plc Oyj:n pörssin kautta julkaisemat tiedotteet ovat kokonaisuudessaan luettavissa 
yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.vaahto.fi kohdassa Tiedotteet ja julkaisut. Osa pörssitiedotteiden ja -ilmoitusten 
sisältämistä tiedoista saattaa olla vanhentunutta. 
 

Pörssitiedotteet ja -ilmoitukset

2014-11-28  Vaahto Group -konsernin tilinpäätöksen ja osavuosikatsauksen julkistaminen 
2014-11-14  Vaahto Group -konsernin johdon osavuotinen selvitys ajalta 1.1.-14.11.2014 
2014-10-29  Vaahto Group Plc Oyj:n tytäryhtiö Vapate Oy hakeutuu konkurssiin 
2014-10-15  Kalle Rasinmäki nimitetty Vaahto Group -konserniin kuuluvan Japrotek Oy Ab:n toimitusjohtajaksi 
2014-09-26  Vaahto Group -konsernin Service-liiketoiminnan myynti on toteutunut 
2014-09-19  Vaahto Group toimittaa Kemiralle kiteytyslaitoksen Brasiliaan 
2014-09-16  Vaahto Group -konsernin Service-liiketoiminnan myynnin voimaansaattaminen lykkääntyy 
2014-09-10  Vaahto Group toimittaa liuotusautoklaavin asiakkaalle Suomessa 
2014-09-03  Vaahto Group -konserni on tehnyt sopimuksen Service-liiketoiminnan myynnistä 
2014-08-22  Vaahto Group -konsernin osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2014 
2014-07-31  Vaahto Group -konserni alentaa vuoden 2014 ennustettaan 
2014-07-28  Vaahto Group Plc Oyj:n toimitusjohtaja vaihtuu 
2014-05-16  Vaahto Group -konsernin johdon osavuotinen selvitys ajalta 1.1. - 16.5.2014 
2014-05-09  Japrotek Vessels toimittaa keittimen ja säiliöitä Ruotsiin 
2014-04-17  Nimityksiä Vaahto Group -konsernissa 
2014-04-15  Vaahto Group Plc Oyj:n yhtiökokous 15.4.2014 
2014-04-07  Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta_ 
2014-04-03  Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta 
2014-03-31  Vaahto Groupin uudet osakkeet merkitty kaupparekisteriin 
2014-03-20  Vaahto Group -konsernin yhtiökokouskutsu 
2014-03-20  Vaahto Group Plc Oyj:n vuosikertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 julkaistu 
2014-03-19  Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta 
2014-03-19  Vaahto Group antaa 2.000.000 uutta osaketta suunnatulla osakeannilla 
2014-03-05  Vaahto Group Plc Oyj:n tilintarkastuskertomus 1.1.-31.12.2013 
2014-02-28  Vaahto Group -konsernin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2013 
2014-02-03  Vaahto Group -konsernin vahvistaa strategiaansa: Keskittyy Process Technoloyg -liiketoimintaansa ja tekee  
 alaskirjauksia Paper Technology -liiketoiminnnastaan 
2014-01-16  Vesa Alatalo nimitetty Vaahto Group Plc Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi 
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Hallituksen toimintakertomus
TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2014      

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Vaahto Group -konsernin jatkuvien toimintojen 

liikevaihto oli joulukuussa 2014 päättyneellä ti-

likaudella 20,3 milj. euroa (32,2 milj. euroa) ja 

jatkuvien toimintojen liiketappio 1,5 milj. euroa 

(liikevoitto 1,4 milj. euroa). 

Liikevaihto ja liiketulos laskivat vertailu-

kauteen nähden, mikä johtuu pitkään jatku-

neesta markkinatilanteen haasteellisuudesta. 

Heikentävästi vaikuttaa se, että konsernin 

yleiskulut kohdistuvat aikaisempaa selvästi 

pienempään liiketoimintaan. Konsernin yleis-

kuluja ei kohdisteta lopetettuihin toimintoihin 

vaan ne rasittavat kokonaisuudessaan jatkuvia 

liiketoimintoja.  Konsernissa meneillään olevan 

yleisten kulujen sopeuttamisohjelman tulosvai-

kutusten odotetaan näkyvän jo tilikauden 2015 

aikana.

Konsernin jatkuvien liiketoimintojen ti-

lauskanta oli tilikauden päättyessä 9,3 milj. 

euroa (5,8 milj. euroa). Haasteellisesta mark-

kinatilanteesta huolimatta tilauskanta kasvoi 

merkittävästi vertailukauteen nähden. Tilaus-

kantaa kasvattaa vuoden 2015 aikana toimi-

tettavat merkittävät tilaukset etenkin Japrotek 

Vessels -liiketoiminta-alueella.

Tilikauden päättymisen jälkeen 16.2.2015 

Vaahto Group Plc Oyj tiedotti keskeisten ra-

hoittajien kanssa sovitusta järjestelystä, jonka 

tarkoituksena on yhtiön rahoitusaseman vah-

vistaminen ja toiminnan jatkuvuuden turvaa-

minen. Sopimuksella yhtiön rahoittajat ovat 

sitoutuneet antamaan yhtiön lainoja anteeksi 

yhteensä 3,9 milj. euroa, muuntamaan laina-

saataviaan pääomalainaksi 1,2 milj. euroa sekä 

myöntämään saatavilleen lyhennysvapaata 

30.6.2016 saakka. Samassa yhteydessä Vaahto 

Group Plc Oyj toteutti suunnatun osakeannin 

ja laski liikkeeseen 10  000 000 uutta osaketta 

0,25 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. 

Osana rahoituksen vakauttamista Vaah-

to Group –konserni käynnistää toiminnan ja 

kustannusten sopeuttamisohjelman, jonka ta-

voitteena on alentaa yhtiön kustannuksia vuo-

sitasolla yli 0,8 milj. euroa. Sopeutusohjelma 

toteutetaan vuoden 2015 aikana ja siitä arvioi-

daan aiheutuvan n. 0,4 milj. euron kertaluontoi-

set sopeuttamiskustannukset. Tavoiteltu yli 0,8 

milj. euron kustannusten alentuma vaikuttaa 

täysimääräisesti vuonna 2016.

LIIKETOIMINNAN RAPORTOINTI

Helmikuussa 2014 Vaahto Group -konserni tie-

dotti luopuvansa kokonaan tappiollisesta Paper 

Technology -liiketoiminnasta ja keskittyvänsä 

jatkossa uuden strategian mukaisesti Process 

Technology -liiketoimintaan.

Tilinpäätöksessä 31.12.13 myytäväksi 

toiminnoksi luokitellun Vaahto Paper Technolo-

gy Oy:n Service-liiketoiminnan kauppa toteu-

tui 26.9.2014. Kaupassa siirtyi Vaahto Paper 

Technology Oy:n palveluksessa Tampereella 

toimivat 47 henkilöä. Service-liiketoiminnan 

myynnillä konserni toteutti hallituksen linjaa-

maa uutta strategiaa.

Myös AP-Tela Oy luokiteltiin lopetetuk-

si toiminnoksi tilikaudella 2014. Siten Vaahto 

Paper Technology -segmentin harjoittama liike-

toiminta on kokonaisuudessaan myyty tai luo-

kiteltu lopetetuksi toiminnoksi. Vaahto Group 

-konserni raportoi liiketoimintansa yhdessä 

segmentissä, joka koostuu Vaahto Process 

Technology -liiketoiminnasta.

Lopetettujen toimintojen tulosvaikutus 

esitetään tuloslaskelmassa yhdellä rivillä jatku-

vista toiminnoista erillään. Konsernin yhteisiä 

hallintokuluja on allokoitu myydyille ja lope-

tetuille toiminnoille myyntihetkeen saakka. 

Uudelleen luokittelussa kuluja ei kohdisteta 

lopetetuille toiminnoille, joten nämä kustan-

nukset rasittavat pelkästään jatkuvia toimintoja. 

Jatkuvien toimintojen volyymin pienentyessä 

näiden kustannusten suhteellinen rasite jatku-

ville toiminnoille on kasvanut. 

VAAHTO PROCESS TECHNOLOGY

Vaahto Process Technology -liiketoiminta 

käsittää kokonaisuudessaan yhtiön jatkuvat 

liiketoiminnot. Liiketoiminnan liikevaihto 1.1.–

31.12.2014 oli 20,3 miljoonaa euroa (32,2 milj. 

euroa) ja liiketappio oli 1,5 miljoonaa euroa (lii-

kevoitto 1,4 milj. euroa).

Vaahto Process Technology -liiketoimin-

ta jakaantuu kahteen liiketoiminta-alueeseen: 

Japrotek Vessels ja Stelzer Mixing Technology.  

Japrotek Vessels suunnittelee ja valmistaa vaa-

tivia prosessiteollisuuden säiliörakenteita sekä 

kokonaisia säiliö- ja sekoitinyhdistelmiä. Stelzer 

Mixing Technology keskittyy prosessiteollisuu-

den sekoitinjärjestelmiin ja niihin liittyvään huol-

toliiketoimintaan.

Japrotek Vessels -liiketoiminta-alueen ti-

likausi 2014 oli haasteellinen johtuen yleisestä 

taloudellisesta tilanteesta. Tilauskanta kasvoi 

kuitenkin tilikauteen 2013 nähden, vaikkakin ha-

vaittavissa oli asiakkaiden investointipäätösten 

lykkääntymisiä vuoden 2015 puolelle.  Japro-

tek Vessels sai vaikeasta markkinatilanteesta 

huolimatta uusia tilauksia, joista merkittävim-

mät ovat liuotusautoklaavin toimitus suomalai-

selle asiakkaalle ja kiteytyslaitoksen toimitus 

Kemiralle Brasiliaan. Kyseessä ovat vaativat 

prosessilaitekokonaisuudet, joissa Japrotekin 

titaanin käsittelyyn liittyvä erityisosaaminen ja 

asiakkaan prosessien hallinta ovat vahvimmil-

laan. Molemmat tilaukset toimitetaan asiakkail-

le kesän 2015 aikana.  

Tilikaudella 2014 Stelzer Mixing Technolo-

gy -liiketoiminta-alue kohtasi ongelmia kahdella 

merkittävällä alueella: Kiina ja elintarviketeol-

lisuus. Asiakkaat lykkäsivät päätöksiä uusista 

projekteista.  Vuoden 2014 uusien tilausten 

määrä oli kuitenkin samalla tasolla kuin edel-

lisellä tilikaudella. Tilikauden 2014 lopussa 

Stelzer sai tilauksen historiansa isoimmasta 

yksittäisestä sekoittimesta. Sekoitin tullaan 

suunnittelemaan ja valmistamaan Stelzerin 

tehtaalla Warburgissa Saksassa ja toimitetaan 

Aasiaan kemianteollisuuden asiakkaalle vuo-

den 2015 aikana. 

Konserni keskittyy Process Technology 

-liiketoimintaan. Käytännön työ strategian jal-

kauttamiseksi on alkanut ja jatkuu edelleen 

tilikauden 2015 aikana. Japrotek Vessels kes-

kittyy vaativiin prosessilaitekokonaisuuksiin ja 

säiliö- ja sekoitinyhdistelmiin.  Stelzer Mixing 

Technology keskittyy erityisesti kemian- ja elin-

tarviketeollisuuden sekoitintuotteisiin ja hakee 

voimakasta kasvua uusilta markkina-alueilta.

RAHOITUS

Konsernin katsauskauden liiketoiminnan raha-

virta oli 1,5 miljoonaa euroa (-2,4 milj. euroa) ja 

investointien rahavirta oli 0,7 miljoonaa euroa 

(0,3 milj. euroa). Katsauskauden lopussa korol-

listen velkojen määrä oli 8,8 miljoonaa euroa 

(18,4 milj. euroa). Konsernitaseen loppusum-

ma oli 13,3 miljoonaa euroa (23,6 milj. euroa).

Rahalaitoslainoihin liittyy konsernin 

omavaraisuusasteeseen liittyviä kovenantti-

ehtoja. Kovenanttiehdot ovat tilinpäätöksessä 
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31.12.2014 rikkoutuneet, mutta lainoista ja ko-

venanteista on sovittu osana tilikauden päätty-

misen jälkeen tehtyä rahoitusjärjestelyä.  

Tilikaudelle 2014 konserni sai vuoden 

ajaksi lyhennysvapaata rahoituslainojen osalta. 

Rahoitussopimukseen liittyneet vuodelle 2014 

annetut ehdot täyttyivät ensimmäisen neljän-

neksen aikana ja konserni sai lisäksi velkoja 

anteeksi 3,0 milj. euroa. Velkojen anteeksian-

nosta kohdistui emoyhtiölle 2,7 milj. euroa ja 

Vaahto Paper Technology Oy:lle 0,3 milj. euroa.

Vaahto Group Plc Oyj:n tytäryhtiö Vapa-

te Oy (entinen Vaahto Paper Technology Oy) 

asetettiin konkurssiin 31.10.2014. Vapate Oy:n 

lainat erääntyivät konkurssissa. Emoyhtiö on 

antanut niistä takauksia eri rahoittajille. Tilinpää-

töksessä 2014 emoyhtiö on kirjannut kyseisistä 

vastuista pakollisen varauksen, joka on noin 3,8 

milj. euroa.

Tilikauden päättymisen jälkeen 16.2.2015 

Vaahto Group Plc Oyj on sopinut keskeisten 

rahoittajiensa kanssa järjestelystä, jossa yhti-

ön rahoittajat ovat sitoutuneet antamaan yh-

tiön lainoja anteeksi yhteensä 3,9 milj. euroa, 

muuntamaan lainasaataviaan pääomalainaksi 

1,2 milj. euroa sekä myöntämään saatavilleen 

lyhennysvapaata 30.6.2016 saakka. Samas-

sa yhteydessä Vaahto Group Plc Oyj toteutti 

suunnatun osakeannin ja laski liikkeeseen  

10  000 000 uutta osaketta 0,25 euron osake-

kohtaiseen merkintähintaan. 

Osana rahoituksen vakauttamista Vaahto 

Group –konserni käynnisti toiminnan ja kustan-

nusten sopeuttamisohjelman, jonka tavoittee-

na on alentaa yhtiön kustannuksia vuositasolla 

yli 0,8 milj. euroa. Sopeutusohjelma toteute-

taan vuoden 2015 aikana ja siitä arvioidaan ai-

heutuvan n. 0,4 milj. euron kertaluontoiset 

sopeuttamiskustannukset. Tavoiteltu yli 0,8 

milj. euron kustannusten alentuma vaikuttaa 

täysimääräisesti vuonna 2016.

Konsernin rahoitus- ja likviditeettiasema 

on tehdyn rahoituspaketin myötä merkittäväs-

ti parantunut, ja tilanne on vakautettu vuoden 

2016 puoliväliin saakka. Maksuvalmius on 

kuitenkin edelleen tiukka ja käyttöpääoman 

riittävyyttä seurataan aktiivisesti kassavirtaen-

nusteiden kautta. 

INVESTOINNIT

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 

katsauskaudella 0,3 miljoonaa euroa (0,9 milj. 

euroa). Investoinnit ovat pääosin pieniä laite-

hankintoja.

YMPÄRISTÖASIAT

Aiemmin raportoidut ympäristöasiat ovat liitty-

neet ympäristöluvan vaatimusten edellyttämiin 

toimenpiteisiin Hollolassa sijaitsevan tehtaan 

piha-alueella. Hollolassa sijaitseva tontti on 

myyty tilikaudella 2014 ja siihen liittyvät ympä-

ristövelvoitteet ovat siirtyneet uudelle omista-

jalle. 

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan paino-

piste oli Vaahto Process Technology -ryhmän 

ratkaisujen tuotteistamisessa. 

HENKILÖSTÖ 

Konsernin jatkuvien toimintojen henkilöstön 

määrä oli tilikaudella 2014 keskimäärin 216 hen-

kilöä (256 henkilöä). Henkilöstömäärän vähen-

tyminen johtui pääosin Service liiketoiminnan 

myynnistä. Kaupassa siirtyi 47 henkilöä. 

RISKIT JA TOIMINNAN 
EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Vaahto Group -konsernin tuotteiden kysyntä on 

riippuvaista maailmantalouden ja asiakastoimi-

alojen suhdanteista ja kehityksestä. Kysynnän 

vaihtelujen sisältämää riskiä pyritään tasaa-

maan sopeuttamalla konsernin myyntitoimin-

taa eri markkina-alueiden ja asiakastoimialojen 

suhdannetilanteiden mukaisesti.

Erityisesti Japrotekin suuret projektit si-

sältävät riskin siitä, että hankkeen tulevia kus-

tannuksia ja toimituksen mahdollisesti sisältä-

miä muita riskejä ei pystytä tarjousvaiheessa 

arvioimaan riittävän tarkasti, jolloin kaupan tu-

los saattaa osoittautua odotettua heikommak-

si. Näihin kauppoihin liittyviä riskejä hallitaan 

henkilöstön koulutuksella käyttämällä erilaisia 

laatujärjestelmiä, kannattavuusanalyysejä, toi-

mintaohjeita sekä hyväksymismenettelyjä.

Konsernin rahoitusriskien hallinnan ta-

voitteena on minimoida rahoitusmarkkinoiden 

muutosten haitalliset vaikutukset konsernin 

tulokseen sekä varmistaa konsernin oman ja 

vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saata-

vuus kilpailukykyisin ehdoin.  

Liiketoiminnasta aiheutuviin omaisuus-, 

keskeytys- ja vastuuvahinkoriskeihin on varau-

duttu asianmukaisin vakuutuksin.

Tilikauden päättymisen jälkeen saavute-

tulla rahoitus- ja vakautusratkaisulla sekä kus-

tannusten sopeuttamisohjelman toteuttamisel-

la konsernin rahoitus on turvattu keskipitkällä 

aikavälillä. Sen myötä projektien edellyttämät 

takauslimiitit sekä likviditeetti ovat tasolla, joka 

ei rajoita liiketoiminnan kehittämistä. Konsernin 

käyttöpääomatilanne ja sen riittävyys edellyttää 

kuitenkin jatkuvaa seurantaa ja aktiivisuutta.  

SUUNNATTU OSAKEANTI

Vaahto Group Plc Oyj:n hallitus päätti kokouk-

sessaan 10.3.2014 antaa suunnatulla osakean-

nilla enintään 2  000  000 uutta osaketta yhtiö-

kokouksen 10.4.2013 antaman valtuutuksen 

nojalla. 

Osakeannissa merkintäoikeus oli 10 

suurimmalla osakkeenomistajalla. Perustee-

na merkintäetuoikeudesta poikkeamisille oli 

osakeantipäätöksen mukaan yhtiön rahoitus-

aseman vahvistaminen ja yhtiön toiminnan 

jatkuvuuden turvaaminen. Osakeannissa Han-

nu Laakkonen merkitsi 1  000  000 osaketta ja 

Mikko Laakkonen 1  000  000 osaketta. Kaikkien 

osakkeiden osakekohtainen merkintähinta oli 

0,52 euroa. Osakkeiden merkintähinta määri-

tettiin tarjouskilpailun perusteella. 

Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 

31.3.2014. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä 

ja osakkeiden tuottama äänimäärä on annin jäl-

keen 5  977  360. Uusien osakkeiden tuottama 

osuus koko osake- ja äänimäärästä on 33,5 %. 

Annetut osakkeet tuottavat osakkeenomistajan 

oikeudet yhtiössä kaupparekisteriin merkitse-

misestä lukien. 

Yhtiö hakee osakkeiden ottamista pörs-

silistalle viimeistään vuoden kuluessa niiden 

liikkeeseen laskemisesta. Hakemusprosessin 

yhteydessä yhtiö julkistaa arvopaperimarkki-

nalain ja Euroopan komission esiteasetuksen 

mukaisen listalleottoesitteen.

Tilikauden päättymisen jälkeen rahoit-

tajien kanssa sovitun järjestelyn yhteydessä 

yhtiön hallitus päätti 15.2.2015 pidetyssä koko-

uksessa suunnatusta osakeannista, jossa yhtiö 

tarjosi merkittäväksi enintään 10 000 000 uutta 

osaketta. 0,25 euron osakekohtaiseen merkin-

tähintaan. Sijoittajat merkitsivät kaikki heille 

tarjotut osakkeet.

OMA PÄÄOMA

Tilinpäätöksessä 2013 emoyhtiö Vaahto Group 

Plc Oyj:n oma pääoma oli 4,3 miljoonaa euroa 

negatiivinen. Tilikauden 2014 ensimmäisellä 

neljänneksellä saatu osakepääoman lisäys 

sekä lainojen anteeksiannot vaikuttivat positii-
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visesti emoyhtiön omaan pääomaan. AP-Tela 

Oy:n lopetettaviin liiketoimintoihin luokittelun 

yhteydessä emoyhtiö teki 30.6.2014 AP-Telan 

osakkeista arvonalentumiskirjauksen, joka 

alensi emoyhtiön omaa pääomaa. Lisäksi 

emoyhtiön omaa pääomaa alentaa Vapate Oy:n 

konkurssin jälkeen tilinpäätökseen 31.12.2014 

tehty pakollinen varaus Vapate Oy:n lainoista, 

joissa emoyhtiö on ollut takaajana. Yhtiön oma 

pääoma tilinpäätöksessä 2014 oli 7,8 miljoonaa 

euroa negatiivinen. 

Tilikauden päättymisen jälkeen rahoittaji-

en kanssa sovitulla järjestelyllä on positiivinen 

vaikutus yhtiön omaan pääomaan. Järjestelys-

sä toteutetun suunnatun osakeannin vaikutus 

on 2,5 milj. euroa ja lainojen anteeksi annon 3,9 

milj. euroa. Lisäksi 1,2 milj. euroa lainoja muu-

tetaan pääomalainaksi vakauttamaan yhtiön 

pääomarakennetta.  Edellä mainitut järjestelyt 

toteutuvat yhtiössä vuoden 2015 ensimmäisen 

neljänneksen aikana.

OSAKEANTIVALTUUTUS

Yhtiökokous päätti 15.4.2014 hallituksen eh-

dotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen 

päättämään uusien osakkeiden annista ja osa-

keyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen optio-

oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavi-

en erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä 

tai useammassa erässä. Annettavien uusien 

osakkeiden määrä voi olla enintään 10 000 000 

osaketta mukaan lukien erityisten oikeuksien 

perusteella annettavat osakkeet. 

Osakeantivaltuutusta ei käytetty tili-

kauden 2014 aikana. Tilikauden päättymisen 

jälkeen rahoittajien kanssa sovitun järjestelyn 

yhteydessä Vaahto Group Plc Oyj toteutti suun-

natun osakeannin ja laski liikkeeseen valtuutuk-

sen kokonaismäärän mukaisesti 10  000 000 

uutta osaketta 0,25 euron osakekohtaiseen 

merkintähintaan. Osakkeiden merkintähinta 

määritettiin yhtiön ja sijoittajien välisten neu-

vottelujen perusteella. 

Merkintähinnan määrittämisessä on 

otettu huomioon yhtiön taloudellinen tilanne ja 

vaihtoehtoiset rahoitusmahdollisuudet. Yhtiön 

vaikean maksukykytilanteen ja yhtiön rahoit-

tajien vaatimusten vuoksi yhtiön toimintaa ei 

olisi ollut mahdollista jatkaa ilman vähintään 2,5 

milj. euron uutta oman pääoman ehtoista rahoi-

tusta. Sijoittajien kanssa käytyjen neuvottelujen 

perusteella on ilmeistä, että yhtiön toimintansa 

jatkamiseksi tarvittavaa oman pääoman ehtois-

ta rahoitusta ei olisi ollut mahdollista saada yh-

tiön kannalta edullisemmilla ehdoilla.  

Yhtiön ei ole ollut maksukyky säilyttäen 

mahdollista järjestää merkintäetuoikeusantia. 

Siten yhtiön toiminnan jatkaminen on edellyttä-

nyt osakeannin järjestämistä suunnattuna osa-

keantina. Perusteena merkintäetuoikeudesta 

poikkeamiselle oli osakeantipäätöksen mukaan 

yhtiön rahoitusaseman vahvistaminen ja yhtiön 

toiminnan jatkuvuuden turvaaminen.

Osakkeet on maksettu yhtiölle rahassa 

18.2.2015. Vastaanotettuaan osakkeiden mer-

kintämaksun, yhtiö tulee hakemaan osakkei-

den merkitsemistä kaupparekisteriin. Yhtiö 

tulee hakemaan osakkeiden ottamista pörs-

silistalle viimeistään vuoden kuluessa niiden 

liikkeeseenlaskemisesta. Hakemusprosessin 

yhteydessä yhtiö tulee julkistamaan arvopape-

rimarkkinalain ja Euroopan komission esitease-

tuksen mukaisen listalleottoesitteen. 

HALLINTO

Varsinainen yhtiökokous 15.4.2014 valitsi Vaah-

to Group Plc Oyj:n hallitukseen seuraavat jä-

senet:

Reijo Järvinen, puheenjohtaja

Sami Alatalo, varapuheenjohtaja

Topi Karppanen, jäsen

Mikko Vaahto, jäsen

Vaahto Group Plc Oyj:n toimitusjohta-

jana 15.1.2014 saakka oli Ari Viinikkala. Ajalla 

16.1.2014 - 31.8.2014 toimitusjohtajana toimi 

Vesa Alatalo. Yhtiön väliaikaisena toimitusjoh-

tajana on 1.9.2014 alkaen toiminut DI Topi Karp-

panen. Karppanen on ollut Vaahto Group Plc 

Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2010 alkaen.

Konsernin tilintarkastuksen on suoritta-

nut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuul-

lisena tilintarkastajana Erkka Talvinko, KHT.

Yhtiö noudattaa NASDAQ OMX Helsin-

gissä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi an-

nettua Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 

(Corporate Governance) 2010. Selvitys konser-

nin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu 

konsernin Internet-sivuilla.

ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ 
TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Maailmantalouden ja asiakastoimialojen suh-

dannevaihtelut vaikuttavat Vaahto Group- kon-

sernin tuotteiden kysyntään ja taloudelliseen 

asemaan. Vaahto Process Technology -liiketoi-

minnan markkinatilanne jatkuu edelleen haas-

teellisena. Tilauskanta on kuitenkin hyvällä 

tasolla. Tarjouskanta on kasvanut merkittävästi 

ja investointipäätösten odotetaan lisääntyvän 

jälleen kevään 2015 aikana. Saavutettu vakau-

tusratkaisu parantaa konsernin mahdollisuuk-

sia tarjouskilpailuissa. 

Tilikaudella 2014 konsernissa toteutettiin 

hallituksen linjaamaa strategiaa, jonka mukaan 

yhtiö keskittyy Process Technology -liiketoi-

mintaan. Strategian jalkauttamiseksi tehtyjen 

toimenpiteiden, tilikauden päättymisen jälkeen 

rahoittajien kanssa sovitun vakautusjärjestelyn 

ja konsernissa toteutettavan toiminnan ja kus-

tannusten sopeuttamisohjelman odotetaan 

tuovan parannusta konsernin jatkuvien toimin-

tojen liiketulokseen tilikauden 2015 aikana. 

Tilikauden päättymisen jälkeen toteute-

tun rahoitusratkaisun sekä tehostusohjelman 

myötä yhtiön jatkuvuuden arvioidaan olevan 

turvattu keskipitkällä aikavälillä. 

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN 
JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Vaahto Group tiedotti 16.2.2015 keskeisimpien 

rahoittajiensa kanssa sovitusta järjestelystä, 

jonka tarkoituksena on yhtiön rahoitusaseman 

vahvistaminen ja yhtiön toiminnan jatkuvuuden 

turvaaminen. Samalla Vaahto Group Plc Oyj to-

teutti suunnatun osakeannin ja laski liikkeeseen 

10  000 000 uutta osaketta 0,25 euron osake-

kohtaiseen merkintähintaan.

Sopimuksella yhtiön rahoittajat ovat si-

toutuneet antamaan yhtiön lainoja anteeksi 

yhteensä 3,9 milj. euron arvosta, muuntamaan 

lainasaataviaan pääomalainaksi 1,2 milj. euron 

arvosta sekä myöntämään saatavilleen lyhen-

nysvapaan 30.6.2016 asti. 

Rahoituksen vakauttamiseksi Vaahto 

Group –konserni on käynnistänyt toiminnan ja 

kustannusten sopeuttamisohjelman, jonka ta-

voitteena on alentaa yhtiön kustannuksia vuo-

sitasolla yli 0,8 milj. euroa. Sopeutusohjelma 

toteutetaan vuoden 2015 aikana ja siitä arvioi-

daan aiheutuvan n. 0,4 milj. euron kertaluontoi-

set sopeuttamiskustannukset. Tavoiteltu yli 0,8 

milj. euron kustannusten alentuma vaikuttaa 

täysimääräisesti vuonna 2016.

Osana sopeuttamisohjelmaa Vaahto 

Group Plc Oyj:n hallitus teki 18.2.2015 päätök-

sen yhtiön Lahden pääkonttorin toimintojen 

siirtämisestä Pietarsaareen Japrotek Oy Ab:n 

tiloihin 30.8.2015 mennessä.  Pääkonttorin toi-

mintojen siirtokustannukset sisältyvät arvioitui-

hin kertakustannuksiin. 
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VOITONJAKOESITYS

Emoyhtiön tilikauden tappio on 4.589.342,49 

euroa eikä emoyhtiöllä ole voitonjakokelpoisia 

varoja.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 

osinkoa ei jaeta ja tilikauden tappio katetaan 

voittovarojen tililtä. 
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Konsernin tunnusluvut
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 2014 2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010
1 000 EUR 12 kk 12 kk 16 kk 12 kk 12 kk

IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 20 262 32 165 30 369 30 316 35 160
Liikevaihdon muutos, % 1) -37 6 -24,9 -14 -54
Liikevoitto/-tappio, jatkuvat toiminnot -1 457 1 428 -4 120 -3 219 -2 857
% liikevaihdosta -7,2 4,4 -13,6 -10,6 -8,1
Voitto/tappio ennen veroja, jatkuvat toiminnot 426 1 448 -5 321 -3 944 -3 840
% liikevaihdosta 21,0 45,0 -17,5 -13,0 -10,9
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista -3 658 -4 952 -2 347 1 965 0
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta -3 314 -4 099 -9 926 -2 225 -2 910
% liikevaihdosta -11,9 -9,3 -32,7 -7,3 -8,3
Oman pääoman tuotto (ROE), % neg neg neg neg neg
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % neg neg neg neg neg
Omavaraisuusaste, % neg neg neg 18 22
Current ratio 0,4 0,8 0,6 0,9 0,8
Nettovelkaantumisaste (gearing) na na na 248 222
Bruttoinvestoinnit 268 869 1 289 1 876 776
% liikevaihdosta 1,3 2,7 4,2 6,2 2,2
Tilauskanta, jatkuvat toiminnot 9 305 5 793 20 111 22 401 15 175
Taseen loppusumma 13 272 23 624 30 484 36 525 39 045
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 216 256 333 348 371

1) Liikevaihdon muutos % on laskettu muuttamalla vertailukauden 1.9.2011-31.12.2012 liikevaihto vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa

Osakekohtaiset tunnusluvut 2014 2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010
12 kk 12 kk 16 kk 12 kk 12 kk

IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 2) -0,6 -1,0 -2,2 -0,8 -1,0
Osakekohtainen oma pääoma, euroa -1,4 -1,6 -0,5 1,5 2,4
Osakekohtainen osinko, euroa 3) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Osinko tuloksesta, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Efektiivinen osinkotuotto, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hinta/voitto-suhde (P/E) -0,6 -0,7 -0,8 -9,0 -7,1
Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa, tkpl 5 977 3 977 3 977 2 986 2 872
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, tkpl 5 484 3 977 3 463 2 953 2 872

2) Osakekohtaiseen tulokseen sisältyy myös lopetettujen toimintojen tulos. Kaudelta 1.9.2011 - 31.12.2012 osakekohtainen tulos on laskettu 
muuttamalla katsauskausien tulos vastaamaan 12 kuukauden tulosta.
3) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle
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Osakkeen kurssikehitys EUR 2014 2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010
12 kk 12 kk 16 kk 12 kk 12 kk

A-Osake
 - ylin kurssi 1,06 2,20 5,92 10,00 7,03
 - alin kurssi 0,28 0,65 1,60 5,87 5,46
 - keskikurssi 0,51 1,41 3,65 7,26 6,30
 - tilikauden viimeinen kaupantekokurssi 0,32 0,77 1,78 6,79 6,70
K-Osake 4)
 - ylin kurssi 7,97 7,69
 - alin kurssi 7,08 6,56
 - keskikurssi 7,57 7,30
 - tilikauden viimeinen kaupantekokurssi 7,68

Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa
A-Osake 1,3 3,1 7,1 20,3 9,7
K-Osake 10,9
Yhteensä 1,3 3,1 7,1 20,3 20,6
Osakkeiden vaihto kpl tilikauden aikana
A-Osake 1 929 968 477 435 137 241 266 706 19 270
K-Osake 4 758 8 324
Osakkkeiden vaihto, %
A-Osake 48,5 12,0 3,5 9,7 1,3
K-Osake 1,1 0,6
Osakkeenomistajien lukumäärä 559 456 337 299 295

4) A- ja K-osakesarjat on yhdistetty yhdeksi osakesarjaksi 16.12.2010.



 VAAHTO GROUP TILINPÄÄTÖS 2014 31

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS
1 000 EUR 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 Liitetieto

12 kk 12 kk
JATKUVAT TOIMINNOT

LIIKEVAIHTO 20 262 32 165 4,5

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 523 1 524
Liiketoiminnan muut tuotot 111 22 6
Materiaalit ja palvelut 9 621 16 617
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 7 499 7 911 9
Poistot 259 393 8
Liiketoiminnan muut kulut 3 929 4 313 7
LIIKEVOITTO/LIIKETAPPIO -1 457 1 428

Rahoitustuotot 3 036 1 107 11
Rahoituskulut 1 152 1 087 12
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 426 1 448

Tuloverot 77 586 13
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA 349 862

LOPETETUT TOIMINNOT
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista -3 658 -4 952

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -3 309 -4 090

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä -5 -10
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT, NETTO -5 -10

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -3 314 -4 099

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu 
osakekohtainen tulos:
Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot 0,06 0,22 14
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot 0,06 0,22
Tulos/osake, laimentamaton, lopetetut toiminnot -0,67 -1,24
Tulos/osake, laimennettu, lopetetut toiminnot -0,67 -1,24
Tulos/osake, laimentamaton, tilikauden tulos -0,60 -1,03
Tulos/osake, laimennettu, tilikauden tulos -0,60 -1,03

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
-laimentamaton 5 484 209 3 977 360
-laimennettu 5 484 209 3 977 360
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1 000 EUR 31.12.2014 31.12.2013 Liitetieto

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet 22 51 16
Liikearvo 1 583 1 692 17
Aineelliset hyödykkeet 2 751 3 778 15
Osuudet osakkuusyhtiöissä 0 74 18
Myytävissä olevat sijoitukset 25 35 20
PITKÄAIKAISET VARAT 4 382 5 629

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 1 762 2 464 22
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 599 6 954 23
Saamiset pitkäaikaishankkeista asiakkailta 0 1 727 23
Rahat ja pankkisaamiset 544 129 24
LYHYTAIKAISET VARAT 6 904 11 274

MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET VARAT 1 986 6 721 3

VARAT 13 272 23 624

OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 2 872 2 872
Ylikurssirahasto 6 6
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot 6 060 5 063
Muuntoerot 51 48
Kertyneet voittovarat -17 568 -14 251
OMA PÄÄOMA -8 579 -6 262 25

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka 582 649 21
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 42 11 696 27
Pitkäaikaiset varaukset 432 362 26
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1 056 12 708

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 12 558 6 712 27
Ostovelat ja muut velat 6 820 7 459 29
Tuloverovelka 232 200 29
Lyhytaikaiset varaukset 800 0

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 20 410 14 370

MYYTÄVÄNÄ OLEVAT KOROLLISET JA KOROTTOMAT VELAT
Myytävänä olevat korolliset velat 67 113
Myytävänä olevat korottomat velat 319 2 695
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT KOROLLISET JA KOROTTOMAT VELAT 386 2 808 3

OMA PÄÄOMA JA VELAT 13 272 23 624

Konsernin tase, IFRS
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Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
1 000 EUR 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 Liitetieto

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden tulos -3 309 -4 090
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot 540 1 273 8
Arvonalennukset 3 650 0 8
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot -76 -114
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -265 -271
Lainojen akordit -3 000 -1 000
Rahoitustuotot ja -kulut 1 117 980 11, 12
Verot 4 515
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -1 339 -2 707
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos 4 813 -754
Vaihto-omaisuuden muutos 1 141 3 796
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos -2 050 -1 624
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 2 565 -1 289
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -1 046 -988 12
Saadut osingot liiketoiminnasta 2 2 11
Saadut korot ja muut rahoitustuotot liiketoiminnasta 3 10 11
Maksetut välittömät verot -48 -94 13
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 1 475 -2 359

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -268 -869 15, 16
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 922 1 188
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 654 320

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Maksullinen osakeanti 1 040 0
Lyhytaikaisten lainojen nostot 906 244 27
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -3 661 -597 27
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 3 430 27
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 -1 308 27
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -1 715 1 769

Laskelman mukainen rahavarojen muutos 414 -271

Rahavarat tilikauden alussa 129 400
Rahavarat tilikauden lopussa 544 129
Taseen mukainen rahavarojen muutos 414 -271
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1 000 EUR

Oman pääoman muutos  
1.1.-31.12.2014

Osake- 
pääoma

Ylikurssi-
rahasto

Sijoitetun  
vapaan oman 

pääoman 
rahasto Vararahasto Muuntoerot Voittovarat Yhteensä

Oma pääoma yhteensä  
tilikauden alussa 2 872 6 3 068 1 995 48 -14 251 -6 262
Laaja tulos
Tilikauden tulos -3 309 -3 309
Muuntoerot 3 -8 -5
Tilikauden laaja tulos yhteensä 3 -3 317 -3 314
Liiketoimet omistajien kanssa
Osakeanti 1 040 1 040
Transaktiomenot omasta pääomasta -32 -32
Laskennallisten verojen osuus  
kauden muutoksista 6 6
Verokantamuutoksen vaikutus -17 -17
Liiketoimet omistajien kanssa 
yhteensä 997 997
Oma pääoma yhteensä  
tilikauden lopussa 2 872 6 4 065 1 995 51 -17 568 -8 579

Oman pääoman muutos  
1.1.-31.12.2013

Osake- 
pääoma

Ylikurssi-
rahasto

Sijoitetun  
vapaan oman 

pääoman 
rahasto Vararahasto Muuntoerot Voittovarat Yhteensä

Oma pääoma yhteensä  
tilikauden alussa 2 872 6 3 068 1 995 56 -10 160 -2 163
Laaja tulos
Tilikauden tulos -4 090 -4 090
Muuntoerot -8 -1 -10
Tilikauden laaja tulos yhteensä -8 -4 091 -4 099
Oma pääoma yhteensä  
tilikauden lopussa 2 872 6 3 068 1 995 48 -14 251 -6 262

Konsernin oman pääoman muutokset, IFRS
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SISÄLLYSLUETTELO

1. Yrityksen perustiedot

2. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

•	 Tilinpäätöksen laatimisperusta

•	 Uusien tai muutettujen IFRS- 

standardien soveltaminen

•	 Konsolidointiperiaatteet

•	 Myytävänä olevat pitkäaikaiset 

omaisuuserät ja lopetetut  

toiminnot

•	 Valuuttamääräiset erät

•	 Tuloutusperiaatteet

•	 Saadut avustukset

•	 Työsuhde-etuudet

•	 Liikevoitto

•	 Vieraan pääoman menot

•	 Tuloverot

•	 Aineelliset käyttöomaisuus- 

hyödykkeet

•	 Aineettomat hyödykkeet:

•	 Liikearvo

•	 Tutkimus- ja kehitysmenot

•	 Muut aineettomat hyödykkeet

•	 Arvonalentumiset

•	 Vaihto-omaisuus

•	 Myyntisaamiset ja muut saamiset

•	 Rahoitusvarat ja -velat

•	 Varaukset

•	 Vuokrasopimukset

•	 Johdannaissopimukset ja suojaus-

laskenta 

•	 Johdon harkintaa edellyttävät laati-

misperiaatteet ja arvioihin liittyvät 

keskeiset epävarmuustekijät

1. .

2. .

3. Myytävänä olevat pitkäaikaiset  

omaisuuserät ja lopetetut toiminnot

4. Segmenttitiedot

5. Pitkäaikaishankkeet

6. Liiketoiminnan muut tuotot

7. Liiketoiminnan muut kulut

8. Poistot ja arvonalentumiset

9. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

10. Tutkimus- ja kehittämismenot

11. Rahoitustuotot

12. Rahoituskulut

13. Tuloverot

14. Osakekohtainen tulos

15. Aineelliset käyttöomaisuus- 

hyödykkeet

16. Aineettomat hyödykkeet

17. Liikearvot

18. Osuudet osakkuusyhtiöissä 

19. Pitkäaikaiset saamiset

20. Myytävissä olevat sijoitukset

21. Laskennalliset verosaamiset ja -velat

22. Vaihto-omaisuus

23. Lyhytaikaiset saamiset

24. Rahavarat

25. Oma pääoma

26. Varaukset

27. Korolliset velat

28. Rahoitusriskien hallinta

29. Lyhytaikaiset velat

30. Rahoitusvarojen ja velkojen käyvät 

arvot

31. Vakuudet ja vastuut

32. Lähipiiritapahtumat

33. Tunnuslukujen laskentakaavat

34. Osakkeet ja osakkeenomistajat

35. Tilikauden päättymisen jälkeiset 

tapahtumat

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
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1. PERUSTIEDOT

Vaahto Group -konsernin emoyritys Vaahto 

Group Plc Oyj on suomalainen julkinen osake-

yhtiö, jonka kotipaikka on Hollola ja rekisteröity 

osoite Laiturikatu 2, 15140 Lahti. Yhtiön osak-

keet on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki 

Oy:ssä vuodesta 1989 lähtien. 

Vaahto Group -konserni on teknologia- ja 

asiantuntijayritys, joka palvelee prosessiteol-

lisuutta maailmanlaajuisesti. Konsernilla yksi 

liiketoimintasegmentti, prosessilaiteryhmä 

Vaahto Process Technology, joka jakautuu kah-

teen liiketoiminta-alueeseen: Japrotek Vessels 

ja Stelzer Mixing Technology.

Vaahto Group Plc Oyj:n hallitus on hyväk-

synyt kokouksessaan 27.2.2015 tämän tilinpää-

töksen julkistettavaksi. Suomen osakeyhtiölain 

mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus 

hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistami-

sen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. 

Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus tehdä 

päätös tilinpäätöksen muuttamisesta.

2. TILINPÄÄTÖKSEN 
LAADINTAPERIAATTEET

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERUSTA

Vaahto Group -konsernin tilinpäätös on laadittu 

kansainvälisten tilinpäätösstandardien (Inter-

national Financial Reporting Standards, IFRS) 

mukaisesti soveltaen IAS – ja IFRS-standardeja 

sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja, jotka ovat voimas-

sa 31.12.2014. Kansainvälisillä tilinpäätösstan-

dardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa 

ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n 

asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn 

menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi 

hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tul-

kintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat 

myös suomalaisten, IFRS-säännöksiä täyden-

tävien kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön vaa-

timusten mukaiset.

Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäi-

siin hankintamenoihin perustuen johdannaisso-

pimuksia lukuunottamatta. 

TOIMINNAN JATKUVUUS

Tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuusolet-

tamalla. Tilikauden päättymisen jälkeen toteu-

tetun rahoitusratkaisun sekä tehostusohjelman 

myötä yhtiön jatkuvuuden arvioidaan olevan 

turvattu keskipitkällä aikavälillä.

UUSIEN TAI MUUTETTUJEN 
STANDARDIEN JA TULKINTOJEN 
SOVELTAMINEN

Tilikaudella 2014 konsernissa on sovellettu 

seuraavia uusia ja uudistettuja standardeja ja 

tulkintoja:

IFRIC 21 Julkiset maksut

Tulkintaa on sovellettava EU:ssa viimeistään 

sen ensimmäisen tilikauden alusta, joka alkaa 

17. päivä kesäkuuta tai sen jälkeen. Tulkinta 

käsittelee julkisista maksuista maksajapuolel-

le mahdollisesti syntyvän velvoitteen kirjanpi-

tokäsittelyä. Tulkinnalla ei ole ollut vaikutusta 

konsernin tilinpäätökseen.

IAS 28 Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityk-

sissä (uudistettu 2011)

Standardin uudistusta on sovellettava 1.1.2014 

tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Uudistettu 

standardi sisältää vaatimukset sekä osakkuus- 

että yhteisyritysten käsittelystä pääomaosuus-

menetelmällä IFRS 11:n julkaisemisen seu-

rauksena. Muutoksella ei ole ollut olennaista 

vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa 

(muutos) Rahavarojen ja -velkojen vähentä-

minen toisistaan

Standardin uudistusta on sovellettava 1.1.2014 

tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Muutos 

tarkentaa rahoitusvarojen ja -velkojen netto-

määräistä esittämistä koskevia sääntöjä ja 

lisää aihetta koskevaa soveltamisohjeistusta. 

Standardin muutoksella ei ollut olennaista vai-

kutusta konsernin tilinpäätökseen.

IAS 36 Omaisuuserien arvon alentuminen 

(muutos) Tilinpäätöksessä esitettävät tie-

dot kerrytettävissä olevasta rahamäärästä 

rahoitusvaroihin kuulumattomien omai-

suuserien osalta

Standardin uudistusta on sovellettava 1.1.2014 

tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Muutos täs-

mentää liitetietovaatimuksia, jotka koskevat 

sellaisia rahavirtaa tuottavia yksiköitä, joihin on 

kohdistunut arvonalentumiskirjauksia. Standar-

din muutoksella ei ole ollut olennaista vaikutus-

ta konsernin tilinpäätökseen.

IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen 

ja arvostaminen (muutos) Tilinpäätöksessä 

esitettävät tiedot kerrytettävissä olevasta 

rahamäärästä rahoitusvaroihin kuulumat-

tomien omaisuuserien osalta

Standardin uudistusta on sovellettava 1.1.2014 

tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Muutos kos-

kee suojauslaskennan soveltamisedellytyksiä 

tilanteissa, joissa johdannaissopimus siirretään 

ns. keskusvastapuolelle. Standardimuutoksen 

myötä suojauslaskentaa voidaan jatkaa tiettyjen 

ehtojen täyttyessä kyseisissä siirtotilanteissa. 

Standardin muutoksella ei ole ollut olennaista 

vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

IFRS 10 Konsernitilinpäätös

Standardia on sovellettava 1.1.2014 tai sen jäl-

keen alkavilla tilikausilla. Standardi määrittää 

olemassa olevien periaatteiden mukaisesti 

määräysvallan keskeiseksi tekijäksi, kun rat-

kaistaan, tuleeko yhteisö yhdistellä konserniti-

linpäätökseen. Lisäksi standardissa annetaan 

lisäohjeistusta määräysvallan määrittelystä 

silloin, kun sitä on vaikea arvioida. Standardilla 

ei ole ollut olennaista vaikutusta konsernin ti-

linpäätökseen.

IFRS 11 Yhteisjärjestelyt

Standardia on sovellettava 1.1.2014 tai sen jäl-

keen alkavilla tilikausilla. Standardi painottaa 

yhteisjärjestelyjen kirjanpidollisessa käsitte-

lyssä niistä seuraavia oikeuksia ja velvoitteita 

ennemmin kuin niiden oikeudellista muotoa. 

Yhteisjärjestelyjä on kahden tyyppisiä: yhteiset 

toiminnot ja yhteisyritykset. Lisäksi standardi 

edellyttää, että yhteisyritysosuuksien rapor-

toinnissa käytetään yhä menetelmää, ts. pää-

omaosuusmenetelmää, eikä aiempi suhteel-

lisen yhdistelyn vaihtoehto ole enää sallittu. 

Standardilla ei ole ollut olennaista vaikutusta 

konsernin tilinpäätökseen.

IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot 

osuuksista muissa yhteisöissä

Standardia on sovellettava 1.1.2014 tai sen 

jälkeen alkavilla tilikausilla. Standardi sisältää 

liitetietovaatimukset, jotka koskevat erilaisia 

osuuksia muissa yhteisöissä, mukaan lukien 

osakkuusyhtiöt, yhteisjärjestelyt, strukturoidut 

yhteisöt ja muut, taseen ulkopuolelle jäävät 

yhtiöt. Standardilla ei ole ollut olennaista vai-

kutusta konsernin tilinpäätökseen.

KONSOLIDOINTIPERIAATTEET

Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön Vaahto 

Group Plc Oyj:n sekä kaikki sen määräysval-

lassa olevat tytäryhtiöt. Määräysvalta perustuu 

kaikkien tytäryhtiöiden kohdalla konsernin ko-

konaan omistamaan osakekantaan. 

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
Hankitut tytäryritykset yhdistellään 

konsernitilinpäätökseen siitä lähtien, kun 

konserni on saanut määräysvallan. Konser-

niyhtiöiden keskinäinen omistus on eliminoitu 

hankintamenomenetelmällä. Hankintameno 

kohdistetaan hankitun kohteen hankintahetkel-

lä yksilöidyille varoille ja veloille niiden käypään 

arvoon. Tytäryhtiön hankintamenon ja hankitun 

yhtiön yksilöitävissä olevien varojen ja velkojen 

käyvän nettoarvon ero merkitään taseeseen lii-

kearvoksi. 

Konserni on ollut osakkaana ZAO Slalom 

-nimisessä osakkuusyhtiössä Venäjällä. Osuus 

myytiin tilikaudella 2014, joten konsernilla ei ole 

enää osuuksia osakkuusyhtiöissä.

Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtu-

mat, saamiset, velat ja realisoitumattomat 

voitot sekä sisäinen voitonjako eliminoidaan 

konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Tilikauden 

voiton jakautuminen emoyrityksen omistajil-

le ja vähemmistölle esitetään tuloslaskelman 

yhteydessä ja vähemmistölle kuuluva osuus 

omista pääomista esitetään omana eränään 

taseessa oman pääoman osana. Vähemmistön 

osuus kertyneistä tappioista kirjataan konser-

nitilinpäätökseen enintään sijoituksen määrään 

saakka.

MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET 
OMAISUUSERÄT JA LOPETETUT 
TOIMINNOT

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät, 

luovutettavien omaisuuserien ryhmät sekä 

myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät ve-

lat luokitellaan myytävänä oleviksi ja ne ar-

vostetaan kirjanpitoarvoon tai sitä alempaan 

myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn 

käypään arvoon, mikäli niiden kirjanpitoarvoa 

vastaava määrä tulee kertymään pääasiassa 

omaisuuserän myynnistä jatkuvan käytön si-

jaan. Tällöin johto on sitoutunut kyseisen erän 

myymiseen ja myynnin toteutumisen arvioi-

daan olevan erittäin todennäköinen seuraavien 

12 kuukauden kuluessa ja välittömästi toteu-

tettavissa.

Toiminto luokitellaan lopetetuksi sinä päi-

vänä, kun se täyttää myytävänä olevaksi luokit-

telemisen edellytykset tai toiminnosta on luo-

vuttu. Lopetettu toiminto on yhteisön osa, joka 

on luovutettu tai joka on luokiteltu myytävänä 

olevaksi ja joka edustaa erillistä keskeistä liike-

toiminta-aluetta tai maantieteellistä toiminta-

aluetta, on osa yhtä koordinoitua suunnitelmaa, 

joka koskee luopumista erillisestä keskeisestä 

liiketoiminta-alueesta tai maantieteellisestä 

toiminta-alueesta, tai on tytäryritys, joka on 

hankittu yksinomaan tarkoituksena myydä se 

edelleen.

Tilikaudella 2014 Vaahto Group -konserni 

luopui kokonaan lopetetuksi toiminnoksi luoki-

tellusta Paper Technology -liiketoiminnasta ja 

keskittyy jatkossa uuden strategian mukaises-

ti Process Technology -liiketoimintaan. Vaahto 

Paper Technology Oy:n lopetetuksi toiminnoksi 

luokitellun Service-liiketoiminnan myynti toteu-

tui syyskuussa 2014. Kaupassa siirtyi Vaahto 

Paper Technology Oy:n palveluksessa toimivat 

47 henkilöä Tampereella. Tilikaudella myös AP-

Tela Oy luokiteltiin lopetetuksi toiminnoksi. Si-

ten Vaahto Paper Technology -segmentin har-

joittama liiketoiminta on kokonaisuudessaan 

myyty tai luokiteltu lopetetuksi toiminnoksi.

Lopetettujen toimintojen tulosvaikutus 

esitetään tuloslaskelmassa yhdellä rivillä jatku-

vista toiminnoista erillään. 

VALUUTTAMÄÄRÄISET ERÄT

Konsernitilinpäätös on esitetty euroina, joka on 

konsernin emoyrityksen toiminta- ja esittämis-

valuutta.

Valuuttamääräiset liiketapahtumat muun-

netaan euroiksi tapahtumapäivän kurssiin. Va-

luuttamääräiset saamiset ja velat muunnetaan 

euroiksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Liiketoimin-

nan kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät vastaaviin 

eriin liikevoiton yläpuolelle. Rahoituseriin liitty-

vät kurssierot sisältyvät rahoitustuottoihin tai 

-kuluihin. 

Konsernitilinpäätöksessä ulkomaisten 

konserniyhtiöiden tuloslaskelmat muunnetaan 

euroiksi tilikauden keskikursseilla ja taseet tilin-

päätöspäivän kursseilla. Eri kurssien käytöstä 

aiheutuvat muuntoerot sekä ulkomaisten tytär-

yritysten hankintamenon eliminoinnista synty-

vät muuntoerot kirjataan konsernin omaan 

pääomaan omana eränään. 

TULOUTUSPERIAATTEET

Tuotot tuotteiden myynnistä kirjataan, kun 

tuotteiden omistamiseen liittyvät merkittävät 

riskit ja edut ovat siirtyneet ostajalle. Tuotot 

palvelujen myynnistä kirjataan, kun palvelu on 

luovutettu asiakkaalle.

Pitkäaikaishankkeiden tulot ja menot 

kirjataan tuotoiksi ja kuluiksi valmistusasteen 

perusteella, kun hankkeen lopputulos voidaan 

arvioida luotettavasti. Valmistusaste määritel-

lään kuhunkin hankkeeseen liittyen tarkastelu-

hetkeen mennessä suoritetusta työstä johtu-

vien menojen osuutena hankkeen arvioiduista 

kokonaismenoista. Kun on todennäköistä, että 

hankkeen valmiiksi saamiseen tarvittavat koko-

naismenot ylittävät hankkeesta saatavat koko-

naistulot, odotettavissa oleva tappio kirjataan 

kuluksi välittömästi.

Kun pitkäaikaishankkeen lopputulosta ei 

voida arvioida luotettavasti, hankkeesta johtu-

vat menot kirjataan kuluiksi samalla kaudella, 

jolla ne ovat syntyneet ja hankkeesta saatavia 

tuottoja kirjataan vain siihen määrään saakka, 

kun toteutuneita menoja vastaava rahamäärä 

on saatavissa. Hankkeesta johtuva tappio kir-

jataan kuluksi välittömästi.

SAADUT AVUSTUKSET

Julkiset avustukset kirjataan tuloksi tuloslas-

kelmaan samanaikaisesti kulujen kirjausten 

kanssa. Käyttöomaisuuden hankintoihin liit-

tyvät avustukset kirjataan aineellisten käyt-

töomaisuushyödykkeiden kirjanpitoarvojen 

vähennykseksi.

TYÖSUHDE-ETUUDET

Konsernin Suomen henkilöstön eläketurva on 

järjestetty vakuuttamalla eläkevakuutusyhtiös-

sä. Konsernin kaikki eläkejärjestelyt ovat mak-

supohjaisia järjestelyjä ja niihin liittyvät maksut 

kirjataan tuloslaskelmaan sillä kaudella, jota ve-

loitus koskee. Saksan yhtiössä on maksuperus-

teisten eläkejärjestelyjen lisäksi yhtä henkilöä 

koskeva eläkevaraus. Varauksesta esitetään 

tarkemmat tiedot liitetiedoissa kohdassa 26. 

Varaukset.

LIIKEVOITTO

Konserni on määrittänyt liikevoiton käsitteen 

seuraavasti: liikevoitto on nettosumma, joka 

muodostuu, kuin liikevaihtoon lisätään liike-

toiminnan muut tuotot, vähennetään osto-

kulut valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 

varastojen muutoksella sekä omaan käyttöön 

valmistuksesta syntyneillä kuluilla oikaistuna, 

vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuneet 

kulut, poistot ja mahdolliset arvonalentumis-

tappiot sekä liiketoiminnan muut kulut. Kaikki 

muut kuin edellä mainitut tuloslaskelmaerät 

esitetään liikevoiton alapuolella. Kurssierot 

sisältyvät liikevoittoon, mikäli ne syntyvät lii-

ketoimintaan liittyvistä eristä; muussa tapa-
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uksessa ne sisältyvät rahoituseriin. Osuudet 

osakkuusyhtiöiden tuloksista sisältyvät liike-

voittoon, mikäli osakkuusyrityksen toiminnan 

katsotaan liittyvän kiinteästi konsernin liiketoi-

mintaan; muussa tapauksessa ne sisältyvät 

rahoituseriin.

VIERAAN PÄÄOMAN MENOT

Vieraan pääoman menot kirjataan kuluksi sil-

lä kaudella, jolla ne ovat syntyneet. Lainojen 

hankinnasta välittömästi johtuvat transaktio-

menot, jotka liittyvät selkeästi tiettyyn lainaan, 

sisällytetään lainan alkuperäiseen jaksotettuun 

hankintamenoon ja jaksotetaan korkokuluksi 

efektiivisen koron menetelmää käyttäen, mikäli 

ne ovat oleellisia.

TULOVEROT

Tuloslaskelman verokulu muodostuu kauden 

verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja 

laskennallisesta verosta. Kauden verotettavaan 

tuloon perustuva vero lasketaan kunkin konser-

niyhtiön kotipaikan verolainsäädännön perus-

teella. Veroa oikaistaan mahdollisilla edellisiin 

kausiin liittyvillä veroilla.

Laskennalliset verot kirjataan väliaikaisis-

ta eroista kirjanpidon ja verotuksen välillä tilin-

päätöshetken verokannan mukaan. Väliaikaisia 

eroja syntyy mm. aineellisten käyttöomaisuus-

hyödykkeiden poistoista, verotuksessa vähen-

nyskelvottomista arvonalennuskirjauksista, 

sisäisistä varastokatteista ja käyttämättömistä 

verotuksellisista tappioista. Laskennallinen ve-

rosaaminen kirjataan siihen määrään saakka 

kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa 

syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliai-

kainen ero voidaan hyödyntää.

AINEELLISET 
KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on ar-

vostettu kertyneillä poistoilla ja arvonalentumi-

silla vähennettyyn alkuperäiseen hankintame-

noon. 

Mikäli käyttöomaisuushyödyke koostuu 

useammasta osasta, joiden taloudelliset vai-

kutusajat ovat eripituiset, kukin osa käsitellään 

erillisenä hyödykkeenä. Tällöin osan uusimi-

seen liittyvät menot aktivoidaan. Muussa tapa-

uksessa myöhemmin syntyvät menot sisälly-

tetään aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen 

kirjanpitoarvoon vain, mikäli on todennäköistä, 

että hyödykkeeseen liittyvä vastainen taloudel-

linen hyöty koituu konsernin hyväksi ja hyödyk-

keen hankintameno on luotettavasti määritettä-

vissä. Muut korjaus- ja ylläpitomenot kirjataan 

tulosvaikutteisesti, kun ne ovat toteutuneet.

Hyödykkeistä tehdään tasapoistot arvioi-

dun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Maa-

alueista ei tehdä poistoja. Arvioidut taloudelli-

set vaikutusajat ovat seuraavat:

Rakennukset 35 - 40 vuotta

Koneet ja kalusto 5 - 25 vuotta

Hyödykkeiden jäännösarvo ja taloudellinen 

vaikutusaika tarkistetaan jokaisessa tilinpäätök-

sessä ja tarvittaessa niitä oikaistaan. Aineellis-

ten käyttöomaisuushyödykkeiden käytöstä 

poistamisesta ja luovutuksista syntyvät myyn-

tivoitot ja -tappiot sisältyvät joko liiketoiminnan 

muihin tuottoihin tai kuluihin.

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET:

Liikearvo

Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, 

joka ylittää konsernin osuuden IFRS-siirtymä-

päivän jälkeen hankitun yrityksen nettovaralli-

suuden käyvästä arvosta hankinta-ajankohtana. 

Liikearvoista ei kirjata säännönmukaisia poisto-

ja, vaan ne testataan vuosittain mahdollisten 

arvonalentumisten varalta. Tätä tarkoitusta 

varten liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuot-

taville yksiköille. Liikearvo arvostetaan alkupe-

räiseen hankintamenoon vähennettynä mah-

dollisilla arvonalentumisilla.

Tutkimus- ja kehittämismenot

Tutkimusmenot kirjataan tuloslaskelmaan ku-

luksi. Uusien tai kehittyneempien tuotteiden 

suunnittelusta johtuvat kehittämismenot akti-

voidaan taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi 

siitä lähtien, kun tuote on teknisesti toteutet-

tavissa, se voidaan hyödyntää kaupallisesti ja 

tuotteesta odotetaan saatavan vastaista talou-

dellista hyötyä. Aiemmin kuluksi kirjattuja ke-

hittämismenoja ei aktivoida enää myöhemmin. 

Hyödykkeestä kirjataan poistot siitä lähtien, 

kun se on valmis käytettäväksi. Aktivoitujen 

kehittämismenojen taloudellinen vaikutusaika 

on 5 vuotta, jonka kuluessa aktivoidut hyödyk-

keet kirjataan tasapoistoina kuluksi.

Muut aineettomat hyödykkeet

Aineeton hyödyke merkitään taseeseen vain, 

jos hyödykkeen hankintameno on määritet-

tävissä luotettavasti ja jos on todennäköistä, 

että hyödykkeestä johtuva odotettavissa oleva 

taloudellinen hyöty koituu yrityksen hyväksi. 

Patentit, tavaramerkit ja lisenssit, joilla on ra-

jallinen taloudellinen vaikutusaika, merkitään 

taseeseen alkuperäiseen hankintamenoonsa ja 

kirjataan tasapoistoina kuluksi tuloslaskelmaan 

tunnetun tai arvioidun taloudellisen vaikutusai-

kansa kuluessa. 

Merkittävien uusien tietokoneohjelmien 

kehittämis- ja rakentamismenot aktivoidaan ta-

seeseen aineettomina hyödykkeinä ja kirjataan 

tasapoistoina kuluksi taloudellisena vaikutus-

aikanaan. Aktivoitaviin välittömiin kuluihin si-

sältyvät ulkopuolisille maksetut konsultointi- ja 

asiantuntijapalkkiot, sovellusta varten hankitut 

ohjelmistolisenssit sekä muut välittömät kus-

tannukset. Tietokoneohjelmien ja -ohjelmisto-

jen ylläpito- ja käyttömenot kirjataan kuluksi 

sillä tilikaudella, jolla ne ovat syntyneet.

Poistoajat ovat seuraavat:

Aineettomat oikeudet  5 vuotta

ATK-ohjelmat 5 vuotta

Muut aineettomat hyödykkeet 5 vuotta

ARVONALENTUMISET

Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, 

onko viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän 

arvo on alentunut. Jos viitteitä ilmenee, arvi-

oidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettä-

vissä oleva rahamäärä. Liikearvoista arvioidaan 

lisäksi vuosittain kerrytettävissä oleva rahamää-

rä riippumatta siitä, onko arvonalentumisesta 

viitteitä.

Kerrytettävissä oleva rahamäärä on 

omaisuuserän käypä arvo vähennettynä luo-

vutuksesta aiheutuneilla menoilla tai sitä kor-

keampi käyttöarvo. Käyttöarvolla tarkoitetaan 

kyseisestä omaisuuserästä tai rahavirtaa tuot-

tavasta yksiköstä saatavissa olevia arvioituja 

vastaisia nettorahavirtoja, jotka diskontataan 

nykyarvoonsa. Arvonalentumistappio kirjataan, 

kun omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurem-

pi kuin siitä kerrytettävissä oleva rahamäärä. 

Arvonalentumistappio perutaan, jos olosuh-

teissa on tapahtunut muutos ja hyödykkeen 

kerrytettävissä oleva rahamäärä on muuttunut 

arvonalentumistappion kirjaamisajankohdasta. 

Arvonalentumistappiota ei kuitenkaan peruta 

enempää, kuin mikä hyödykkeen kirjanpitoarvo 

olisi ilman arvonalentumistappion kirjaamista. 

Liikearvosta kirjattua arvonalentumistappiota ei 

peruta missään tilanteessa. 

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
VAIHTO-OMAISUUS

Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon 

tai sitä alempaan todennäköiseen nettoreali-

sointiarvoon. Hankintameno määritellään FI-

FO-menetelmällä. Valmiiden ja keskeneräisten 

tuotteiden hankintameno muodostuu raaka-

aineista, välittömistä työsuorituksista johtuvis-

ta menoista sekä asianmukaisesta osuudesta 

valmistuksen muuttuvista yleismenoista ja kiin-

teistä yleismenoista normaalilla toiminta-as-

teella. Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa 

liiketoiminnassa saatava arvioitu myyntihinta, 

josta on vähennetty arvioidut tuotteen valmiiksi 

saattamiseen tarvittavat menot ja myynnistä 

johtuvat menot.

MYYNTISAAMISET JA MUUT 
SAAMISET

Myynti- ja muut saamiset kirjataan alkuperäi-

sen arvon mukaisesti. Luottotappiot kirjataan 

kuluksi, kun on olemassa perusteltu näyttö, 

ettei konserni tule saamaan kaikkia saamisia 

alkuperäisin ehdoin.

RAHOITUSVARAT JA -VELAT

Rahoitusvarat luokitellaan lainoihin ja muihin 

saamisiin sekä myytävissä oleviin rahoitusva-

roihin. Luokittelu tapahtuu alkuperäisen han-

kinnan yhteydessä rahoitusvarojen hankinnan 

tarkoituksen perusteella. 

Lainat ja muut saamiset ovat rahoitus-

varoja, joihin liittyvät maksut ovat kiinteät tai 

määritettävissä ja joita ei noteerata toimivilla 

markkinoilla eikä yritys pidä niitä kaupankäyn-

titarkoituksessa. Tähän ryhmään sisältyvät 

konsernin rahoitusvarat, jotka on aikaansaatu 

luovuttamalla rahaa tai hyödykkeitä velalliselle. 

Ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon 

ja ne sisältyvät pitkä- ja lyhytaikaisiin rahoitus-

varoihin: viimeksi mainittuihin, mikäli ne erään-

tyvät 12 kuukauden kuluessa.

Myytävissä olevat rahoitusvarat koostu-

vat osakkeista ja osuuksista ja ne arvostetaan 

käypään arvoon. Noteeraamattomat osakkeet 

on kuitenkin arvostettu hankintamenoon, kos-

ka luotettavia käypiä arvoja ei ole ollut saatavis-

sa. Käyvän arvon muutokset merkitään käyvän 

arvon rahastoon oman pääoman verovaikutus 

huomioon ottaen. Käyvän arvon muutokset 

siirretään omasta pääomasta tuloslaskelmaan 

silloin, kun sijoitus myydään tai kun sen arvo 

on alentunut siten, että sijoituksesta tulee kir-

jata arvonalentumistappio. Myytävissä olevat 

rahoitusvarat sisältyvät pitkäaikaisiin varoihin, 

paitsi jos ne on tarkoitus pitää alle 12 kuukau-

den ajan tilinpäätöspäivästä lähtien, jolloin ne 

sisällytetään lyhytaikaisiin varoihin. 

Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta 

sekä käyttö- ja shekkitileistä ja lyhytaikaisista 

talletuksista.

Rahoitusvelat arvostetaan jaksotettuun 

hankintamenoon. Rahoitusvelkoja sisältyy pit-

kä- ja lyhytaikaisiin velkoihin ja ne voivat olla 

korollisia tai korottomia.

VARAUKSET

Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisem-

man tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai 

tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoitteen toteu-

minen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus 

on arvioitavissa luotettavasti. 

Takuuvaraus kirjataan, kun takuuehdon 

sisältävä tuote myydään. Takuuvarauksen 

suuruus perustuu kokemusperäiseen tietoon 

takuumenojen toteutumisesta.

Tappiollisista sopimuksista kirjataan vara-

us, kun velvoitteiden täyttämiseksi vaadittavat 

välttämättömät menot ylittävät sopimuksesta 

saatavat hyödyt.

VUOKRASOPIMUKSET

Aineellisia ja aineettomia hyödykkeitä koskevat 

vuokrasopimukset, joissa konsernilla on olen-

nainen osa omistamiselle ominaisista riskeistä 

ja eduista, luokitellaan rahoitusleasingsopimuk-

siksi. Rahoitusleasingsopimuksella hankittu 

omaisuuserä merkitään taseeseen vuokra-ajan 

alkamisajankohtana vuokratun hyödykkeen 

käypään arvoon tai sitä alempaan vähimmäis-

vuokrien nykyarvoon. Rahoitusleasingsopimuk-

sella hankitusta hyödykkeestä tehdään poistot 

hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan tai sitä 

lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa. Maksetta-

vat leasingvuokrat jaetaan rahoitusmenoon ja 

velan vähennykseen vuokra-aikana siten, että 

tilikausittain jäljellä olevalle velalle muodostuu 

samansuuruinen korkoprosentti. Rahoituslea-

singvelat sisältyvät korollisiin velkoihin.

Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle 

ominaiset riskit ja edut jäävät vuokralle antajal-

le, käsitellään muina vuokrasopimuksina. Mui-

den vuokrasopimusten perusteella suoritetta-

vat vuokrat kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan 

tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. 

JOHDANNAISSOPIMUKSET JA 
SUOJAAMINEN

Johdannaissopimukset merkitään kirjanpitoon 

alun perin hankintamenoon, joka vastaa niiden 

käypää arvoa. Hankinnan jälkeen johdannaisso-

pimukset arvostetaan käypään arvoon.

Valuuttatermiinien käyvät arvot määri-

tetään vertaamalla termiinin valuuttamäärän 

alkuperäisellä termiinikurssilla laskettua arvoa 

tilinpäätöspäivän termiinikurssilla laskettuun ar-

voon. Voitot ja tappiot, jotka syntyvät käypään 

arvoon arvostamisesta, käsitellään kirjanpidos-

sa johdannaissopimuksen käyttötarkoituksen 

määräämällä tavalla. 

Korkojohdannaisten käyvät arvot määri-

tetään diskonttaamalla sopimusperäiset raha-

virrat nykyarvoon tilinpäätöspäivän markkina-

korolla.

Konsernissa käytetään johdannaissopi-

muksia valuuttakurssi- ja korkoriskeiltä suo-

jautumiseen. Valuuttatermiineillä ja –optioilla 

suojataan myyntisaamisia sekä ostovelkoja 

sekä tulevia saamisia ja velkoja. Korkojohdan-

naisilla suojaudutaan korkotason muutoksilta. 

Johdannaisten suojauslaskenta ei kuitenkaan 

täytä IAS 39 –standardin suojauslaskennan kri-

teerejä, joten johdannaisinstrumentteja ei kä-

sitellä tilinpäätöksessä suojaavina, vaan niiden 

arvonmuutokset kirjataan tulosvaikutteisesti.

JOHDON HARKINTAA EDELLYTTÄVÄT 
LAATIMISPERIAATTEET JA 
ARVIOIHIN LIITTYVÄT KESKEISET 
EPÄVARMUUSTEKIJÄT

IFRS-standardien mukaista tilinpäätöstä laadit-

taessa joudutaan tekemään tulevaisuutta kos-

kevia arvioita ja oletuksia, joiden lopputulemat 

voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. 

Arviot liittyvät lähinnä omaisuuden arvostuk-

seen, pitkäaikaishankkeiden osatuloukseen 

sekä laskennallisten verosaamisten hyödyn-

tämiseen. 

Konsernissa testataan vuosittain liike-

arvot mahdollisen arvonalentumisten varalta 

sekä arvioidaan viitteitä arvonalentumisesta 

edellä laatimisperiaatteissa esitetyn mukai-

sesti. Rahavirtaa tuottavien yksiköiden ker-

rytettävissä olevat rahamäärät on määritetty 

käyttöarvoon perustuvina laskelmina. Näiden 

laskelmien laatiminen edellyttää arvioiden käyt-

tämistä. Liikearvon testauslaskelmissa käyte-

tyt kassavirtaennusteet pohjautuvat johdon 

vuosikohtaisiin tuloslaskelma- ja ylläpitoinves-

tointiennusteisiin, jotka on laadittu konsernin 
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budjetointiprosessin yhteydessä. Johto perus-

taa ennusteensa toteutuneeseen kehitykseen 

sekä käsitykseensä alansa kasvunäkymistä. 

Ennusteet sisältävät epävarmuustekijöitä alan 

markkinatilanteen kehityksen suhteen.

Tuloutusperiaatteissa esitetyn mukaises-

ti pitkäaikaishankkeen tulot ja menot kirjataan 

tuotoiksi ja kuluiksi valmistusasteen perusteel-

la, kun hankkeen lopputulos voidaan arvioida 

luotettavasti. Valmistusasteen mukainen tulou-

tus perustuu arvioihin hankkeesta odotettavis-

sa olevista tuotoista ja kuluista, samoin kuin 

hankkeen etenemisen luotettavaan mittauk-

seen. Mikäli arviot hankkeen lopputulemasta 

muuttuvat, muutetaan tuloutettua myyntiä ja 

voittoa sillä kaudella, jolloin muutos on ensi 

kertaa tiedossa ja arvioitavissa. Hankkeesta 

odotettavissa oleva tappio kirjataan kuluksi 

välittömästi.

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
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3. MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET OMAISUUSERÄT JA LOPETETUT TOIMINNOT     

LOPETETUT TOIMINNOT 
Helmikuussa 2014 Vaahto Group -konserni tiedotti luopuvansa kokonaan tappiollisesta Paper Technology -liiketoiminnasta ja keskittyvänsä jatkossa 

uuden strategian mukaisesti Process Technology -liiketoimintaan.Vaahto Group -konserni tiedotti 3.9.2014 Vaahto Paper Technology Oy:n lopetetuksi 

toiminnoksi luokitellun Service-liiketoiminnan myymisestä. Liiketoiminnan kauppa toteutui 26.9.2014. Kaupassa siirtyi Vaahto Paper Technology 

Oy:n palveluksessa toimivat 47 henkilöä Tampereella. Service-liiketoiminnan myynnillä konserni toteutti hallituksen linjaamaa uutta strategiaa.

Myös AP-Tela Oy luokiteltiin lopetetuksi toiminnoksi tilikaudella 2014. Siten Vaahto Paper Technology -segmentin harjoittama liiketoiminta 

on kokonaisuudessaan myyty tai luokiteltu lopetetuksi toiminnoksi. Vaahto Group -konserni raportoi liiketoimintansa yhdessä segmentissä, joka 

koostuu Vaahto Process Technology -liiketoiminnasta.

Lopetettujen toimintojen tulosvaikutus esitetään tuloslaskelmassa yhdellä rivillä jatkuvista toiminnoista erillään. Konsernin yleiskulut kohdis-

tuvat aikaisempaa selvästi pienempään liiketoimintaan. Konsernin yleiskuluja ei kohdisteta lopetettuihin toimintoihin vaan ne rasittavat kokonai-

suudessaan jatkuvia liiketoimintoja.

1 000 EUR 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013

Lopetettujen toimintojen tulos

Liikevaihto 7 628 12 115
Muut tuotot 363 463
Operatiiviset kulut -7 860 -15 222
Arvonalentumiset, myyntivoitot - tappiot -3 581 -1 500
Poistot -281 -880
Voitto/tappio ennen veroja -3 731 -5 023
Verot 74 71
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista -3 658 -4 952

Lopetettujen toimintojen rahavirrat

Liiketoiminnan rahavirrat -209 -2 089
Investointien rahavirrat 766 1 074
Rahoituksen rahavirrat -47 -137
Rahavirrat yhteensä 511 -1 153

Myytävänä olevaksi luokiteltujen/lopetettujen toimintojen varat 31.12.2014 31.12.2013

Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 8 536
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 527 3 191
Vaihto-omaisuus 428 759
Saamiset 24 2 235
Varat yhteensä 1 986 6 721

Myytävänä olevaksi luokiteltujen/lopetettujen toimintojen velat 31.12.2014 31.12.2013

Myytävät lyhytaikaiset velat, korolliset 67 113
Myytävät lyhytaikaiset velat, korottomat 319 2 695
Velat yhteensä 386 2 808

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
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1000 EUR

4.  SEGMENTTIRAPORTOINTI

MAANTIETEELLISIÄ ALUEITA KOSKEVAT TIEDOT

Maantieteelliset alueet esitetään päämarkkina-alueittain. Maantieteellisten alueiden liikevaihto esitetään asiakkaan sijaintimaan mukaan. Varat ja inves-

toinnit esitetään niiden sijaintimaan mukaan. Varoina esitetään aineettomat ja aineelliset hyödykkeet, liikearvo sekä osuudet osakkuusyrityksissä.  

  

Tilikausi 2014 Suomi Muu  
Eurooppa

Pohjois-
Amerikka

Aasia Afrikka Muut Konserni 
yhteensä

Liikevaihto 3 385 12 692 296 1 236 1 858 795 20 262
Varat 2 724 1 632 0 0 0 0 4 356
Investoinnit 230 37 0 0 0 0 268

Tilikausi 2013 Suomi Muu  
Eurooppa

Pohjois-
Amerikka

Aasia Afrikka Muut Konserni 
yhteensä

Liikevaihto 4 930 12 882 152 3 818 9 760 623 32 165
Varat 3 801 1 794 0 0 0 0 5 595
Investoinnit 804 65 0 0 0 0 869

TIEDOT TÄRKEIMMISTÄ ASIAKKAISTA

Konsernin liikevaihtoon sisältyy tuottoja yksittäiseltä asiakkaalta määrä, joka ylittää 10 % konsernin liikevaihdosta. Asiakkaalta saatujen tuottojen 

yhteismäärä on 2,9 milj. euroa. Tuotot sisältyvät Process Technology segmenttiin.

5. PITKÄAIKAISHANKKEET 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
Liikevaihdon erittely
Valmistusasteen mukainen liikevaihto 8 443 18 581
Muu liikevaihto 11 819 13 584
Yhteensä 20 262 32 165

Valmistusasteen mukaan tuloutettujen, mutta asiakkaille luovuttamatta olevien pitkä-
aikaishankkeiden osalta tuotoiksi tilikaudella ja aikaisempina tilikausina kirjattu määrä 
(sisältää myös lopetettujen toimintojen osalta kirjatut tuotot) 4 917 18 932

31.12.2014 31.12.2013
Tilauskanta
Valmistusasteen mukaan tuloutettavat hankkeet 7 456 2 816
Luovutuksen mukaan tuloutettavat hankkeet 1 849 2 977
Tilauskanta yhteensä 9 305 5 793

Tilauskannasta on vähennetty pitkäaikaishankkeiden osalta tuotoiksi kirjattu määrä.

Erittely pitkäaikaishankkeiden yhdistellyistä vastaavien ja vastattavien eristä 
Valmistusasteen mukaisia tuottoja vastaavat siirtosaamiset 4 902 18 065
Hankkeiden tilaajilta saadut ennakot -5 233 -16 338
Erotus -331 1 727

Taseen lyhytaikaiset osatuloutussaamiset 
(Taseen erä Saamiset pitkäaikaishankkeista asiakkailta, liitetieto 23. Lyhytaikaiset saamiset) 1 727
Taseen lyhytaikaiset ennakkomaksut pitkäaikaishankkeista  
(Sisältyvät taseen erään Ostovelat ja muut velat, Liitetieto 29.) 331
Taseen hankesaamiset netto -331 1 727

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
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1000 EUR 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013

6. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
Liiketoiminnan muut tuotot
Muut vuokratuotot 1 1
Muut tuotot 110 21
Yhteensä 111 22

7. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
Liiketoiminnan muut kulut
Vuokrakulut 516 595
Tuotannon yleiskustannukset 236 497
Matkakulut 201 370
IT-kulut 473 622
Kiinteistö- ja huoneistokulut 214 261
Myyntikulut 125 283
Vapaaehtoiset henkilösivukulut 45 62
Pankkitakauskulut 95 52
Markkinointikulut 51 31
Muut liiketoiminnan kulut 1 973 1 541
Yhteensä 3 929 4 313

Liiketoiminnan muut kulut sisältävät tilintarkastajille maksettuja palkkioita
Tilintarkastuspalkkiot 92 75
Konsultointi- ym. asiantuntijapalkkiot 69 34
Yhteensä 160 110

8. POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Poistot hyödykeryhmittäin

Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 22 27
Muut aineettomat hyödykkeet 18 154
Yhteensä 40 182

Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat 39 39
Koneet ja kalusto 124 115
Koneet ja kalusto, rahoitusleasing 23 23
Muut aineelliset hyödykkeet 34 36
Yhteensä 219 212

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 259 393

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
1000 EUR 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013

9. TYÖSUHDE-ETUUKSISTA AIHEUTUVAT KULUT

TYÖSUHDE-ETUUKSISTA AIHEUTUVAT KULUT
Jatkuvat toiminnot
Palkat ja palkkiot 6 253 6 580
Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt 583 638
Muut henkilösivukulut 663 693
Yhteensä 7 499 7 911

Lopetetut toiminnot
Palkat ja palkkiot 2 826 4 327
Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt 447 704
Muut henkilösivukulut -18 213
Yhteensä 3 255 5 245

Johdon palkat ja palkkiot
Toimitusjohtajat 293 615
Hallituksen jäsenet sekä varajäsenet 94 88
Yhteensä 387 703

KONSERNIN HENKILÖKUNTA KESKIMÄÄRIN TILIKAUDELLA
Jatkuvat toiminnot
Toimihenkilöt 72 82
Työntekijät 68 99
Yhteensä 140 181

Lopetetut toiminnot
Toimihenkilöt 18 25
Työntekijät 58 49
Yhteensä 76 74

Yhteensä
Toimihenkilöt 90 107
Työntekijät 126 149
Yhteensä 216 256

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista esitetään liitetietojen kohdassa 32. Lähipiiritapahtumat.

10. TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT
Tutkimus- ja kehittämismenot
Kuluksi kirjatut tutkimus- ja kehittämismenot 131 555
Yhteensä 131 555

Tutkimus- ja kehittämismenot sisältävät myös lopetettujen toimintojen kuluja.

11. RAHOITUSTUOTOT
Rahoitustuotot
Osinkotuotot 1 1
Valuuttakurssivoitot -4 -2
Realisoitumattomat voitot käypään arvoon arvostuksesta 38 70
Muut rahoitustuotot 3 000 1 038
Yhteensä 3 036 1 107

Tilikaudella 2014 muut rahoitustuotot ovat rahoittajilta saatuja velkojen anteeksiantoja. Tilikaudella 2013 muihin rahoitustuottoihin sisältyy 1 milj. 
euroa rahoittajilta saatuja velkojen anteeksiantoja.
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1000 EUR 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013

12. RAHOITUSKULUT
Rahoituskulut
Korkokulut 1 153 1 089
Valuuttakurssitappiot 0 -2
Realisoitumattomat tappiot käypään arvoon arvostuksesta -1 0
Yhteensä 1 152 1 087

13. TULOVEROT
Tuloslaskelmaan kirjatut verot
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero -82 -294
Laskennalliset verot 4 -292
Yhteensä -77 -586

Tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan verokannalla laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma
Tulos ennen veroja 426 1 448
Konsernin kotimaan verokanta tilikauden lopussa 20 % 24,5 %
Verot laskettuna konsernin kotimaan verokannalla 85 355

Erot tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan verokannan mukaisten verojen välillä aiheutuvat:
Verokannan muutoksesta 15 0
Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavista verokannoista 6 59
Verovapaista tuloista -600 -245
Vähennyskelvottomista kuluista 253 -5
Arvonalennuskirjaus edellisillä tilikausilla kirjatuista verosaamisista vahvistetuista tappioista/
hyllypoistoista 0 227
Tilikauden tappioista, joista ei ole kirjattu verosaamista 229 377
Muista väliaikaisista eroista 90 -181

Verot tuloslaskelmassa 77 586
Efektiivinen veroprosentti 18 % 40 %

14. OSAKEKOHTAINEN TULOS
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot, 1 000 eur 349 862
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, lopetetut toiminnot, 1 000 eur -3 658 -4 952
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana, kpl 5 484 209 3 463 206

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
Laimentamaton osakekohtainen tulos euroa/osake, jatkuvat toiminnot 0,06 0,22
Laimentamaton osakekohtainen tulos euroa/osake, lopetetut toiminnot -0,67 -1,24
Laimentamaton osakekohtainen tulos euroa/osake, tilikauden tulos -0,60 -1,03

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

1.1.-31.12.2013 
 

Maa- ja 
vesialueet

Raken-
nukset

Koneet ja 
kalusto

Koneet ja 
kalusto, 

rahoitus-
leasing

Muut 
aineelliset 

hyödykkeet

Ennakko-
maksut ja 

kesken-
eräiset 

hankinnat

Aineelliset 
hyödykkeet 

yhteensä

Hankintameno tilikauden alussa 439 2 957 13 756 2 609 1 202 375 21 338
Lisäykset 7 10 112 0 704 18 852
Vähennykset 0 0 -2 0 -73 0 -75
Siirrot erien välillä 0 0 331 0 0 -331 0
Siirto myytävänä olevaksi luokiteltuihin  
pitkäaikaisiin omaisuuseriin 0 0 -10 406 -2 269 -42 0 -12 717
Hankintameno tilikauden lopussa 446 2 967 3 791 340 1 791 62 9 398

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset  
tilikauden alussa 0 -1 210 -10 059 -1 443 -1 030 0 -13 742
Siirtojen ja vähennysten kertyneet poistot 0 3 3 042 477 94 0 3 617
Poistot tilikaudella 0 -113 -503 -133 -59 0 -807
Siirto myytävänä olevaksi luokiteltuihin  
pitkäaikaisiin omaisuuseriin, kertyneet poistot 0 0 4 287 1 089 -1 -62 5 313
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset  
tilikauden lopussa 0 -1 319 -3 233 -10 -995 -62 -5 620

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 439 1 747 3 697 1 166 172 375 7 596
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 446 1 648 557 330 796 0 3 778

1000 EUR

15. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET

1.1.-31.12.2014 
 

Maa- ja 
vesialueet

Raken-
nukset

Koneet ja 
kalusto

Koneet ja 
kalusto, 

rahoitus-
leasing

Muut 
aineelliset 

hyödykkeet

Ennakko-
maksut ja 

kesken-
eräiset 

hankinnat

Aineelliset 
hyödykkeet 

yhteensä

Hankintameno tilikauden alussa 446 2 967 3 791 340 1 791 62 9 398
Lisäykset 46 0 181 0 29 0 256
Vähennykset -151 0 -4 570 0 -566 0 -5 287
Siirto myytävänä olevaksi luokiteltuihin  
pitkäaikaisiin omaisuuseriin 0 0 -4 394 -771 -42 0 -5 207
Hankintameno tilikauden lopussa 341 2 967 -4 992 -431 1 212 62 -840

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset  
tilikauden alussa 0 -1 319 -3 233 -10 -995 -62 -5 620
Siirtojen ja vähennysten kertyneet poistot 0 0 7 618 407 38 0 8 063
Poistot tilikaudella 0 -110 -124 -23 -114 0 -371
Siirto myytävänä olevaksi luokiteltuihin  
pitkäaikaisiin omaisuuseriin, kertyneet poistot 0 0 1 245 270 4 0 1 519
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset  
tilikauden lopussa 0 -1 429 5 505 644 -1 066 -62 3 591

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 446 1 648 557 330 796 0 3 778
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 341 1 538 513 213 146 0 2 751
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1000 EUR

16. AINEETTOMAT KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET

1.1.-31.12.2014 
 

Kehittämis-
menot

Aineettomat 
oikeudet

Muut  
aineettomat 
hyödykkeet

Muut  
aineettomat 
hyödykkeet, 

rahoitusleasing

Aineettomat 
hyödykkeet 

yhteensä

Hankintameno tilikauden alussa 715 819 326 3 020 4 880
Lisäykset 0 11 0 0 11
Vähennykset 0 -25 -1 0 -26
Hankintameno tilikauden lopussa 715 806 324 3 020 4 865

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden alussa -715 -794 -300 -3 020 -4 829
Siirtojen ja vähennysten kertyneet poistot 0 25 1 0 26
Poistot tilikaudella 0 -22 -18 0 -40
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden lopussa -715 -792 -317 -3 020 -4 843

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 0 25 26 0 51
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 0 14 8 0 22

1.1.-31.12.2013 
 

Kehittämis-
menot

Aineettomat 
oikeudet

Muut  
aineettomat 
hyödykkeet

Muut  
aineettomat 
hyödykkeet, 

rahoitusleasing

Aineettomat 
hyödykkeet 

yhteensä

Hankintameno tilikauden alussa 715 813 335 3 020 4 882
Lisäykset 0 15 2 0 17
Siirto myytävänä olevaksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin 
omaisuuseriin 0 -8 -11 0 -19
Hankintameno tilikauden lopussa 715 819 326 3 020 4 880

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden alussa -715 -763 -286 -2 885 -4 649
Siirtojen ja vähennysten kertyneet poistot 0 20 9 0 29
Poistot tilikaudella 0 -47 -24 -135 -206
Siirto myytävänä olevaksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin 
omaisuuseriin, kertyneet poistot 0 -4 0 0 -4
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden lopussa -715 -794 -300 -3 020 -4 829

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 0 49 49 135 233
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 0 25 26 0 51

Kehittämismenot sisältävät lähinnä uusien tai kehittyneempien tuotteiden suunnittelusta johtuvia kehittämismenoja. Aineettomat oikeudet sisältävät 

aktivoituja patenttien, tavaramerkkien ja lisenssien hankintamenoja.  Liikearvot , kts. Liitetiedot kohta 17. Liikearvot. Muut aineettomat hyödykkeet 

sisältävät lähinnä IT-ohjelmistojen, lisenssien ym. hankintamenoja.

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
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1000 EUR

17. LIIKEARVOT 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
Liikearvot
Hankintameno tilikauden alussa 1 692 1 692
Hankintameno tilikauden lopussa 1 692 1 692
Arvonalentumiset 109 0
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 1 583 1 692

Liikearvojen testaus: Liikearvot testataan vuosittain mahdollisten arvonalentumisten varalta. Testaukset tehdään niiden rahavirtaa kerryttävien 

yksiköiden osalta, joihin liikearvot on kohdistettu. Kerrytettävissä olevan rahamäärän arvo perustuu käyttöarvolaskelmiin.

Keskeiset oletukset liikearvotestauksessa: Liikearvon testauslaskelmissa käytetyt keskeiset oletukset ovat kyseisen yksikön liikevaihdon ja kus-

tannustason kehitys. Laskelmissa käytetyt kassavirtaennusteet pohjautuvat johdon vuosikohtaisiin tuloslaskelma- ja ylläpitoinvestointiennusteisiin, 

jotka on laadittu konsernin budjetointiprosessin yhteydessä. Johto perustaa ennusteensa toteutuneeseen kehitykseen sekä käsitykseensä alansa 

kasvunäkymistä. Kasvuennusteissa huomioidaan hyväksytyt investointipäätökset. Taloudelliset suunnitelmat ja ennusteet on laadittu testattaville 

yksiköille viiden vuoden jaksolle, ja tälle ajanjaksolle on testauslaskelmissa ennakoitu rahavirtoja. Kasvuvauhti, jota on käytetty ekstrapoloitaessa 

rahavirtoja suunnitelmien jälkeiselle ajalle, on ollut 0%.    

AP-Tela Oy:n lopetettuihin toimintoihin luokittelun yhteydessä tilikaudella 2014 tehtiin arvonalentumiskirjaus, noin 0,1 milj. euroa, liikearvosta, 

joka kohdistui kyseiseen yhtiöön.    

Tilikauden lopussa jäljellä olevan liikearvo kohdistuu Stelzer Rührtechnik International GmbH:han. Yhtiön kassavirtaennuste perustuu arvioon, 

jonka mukaan yhtiön liikevaihdon ja -voiton odotetaan tilikaudella 2015 ja sen jälkeen maltillisesti kasvavan nyt päättyneestä tilikaudesta.  Yhtiön 

kustannustasossa ei ennustejaksolla odoteta merkittäviä muutoksia.      

Diskonttokorko: Diskonttokorkona on käytetty Vaahto Groupille määritettyä pääoman tuottovaatimusta (WACC) ennen veroja.  Diskonttokorko 

tilikaudella 2014 oli 12,11 % (tilikaudella 2013 11,21 %).      

Arvonalennustestauksessa käytettyjen keskeisten oletusten herkkyys: Stelzer Rührtechnik International GmbH:n arvonalennustestauksessa 

käytetyn ennusteen nettokassavirta voi laskea noin 51 % tai diskonttauskorko nousta noin 2,39 %-yksikköä ilman tarvetta alaskirjauksiin. Yhtiön 

johdon käsityksen mukaan kohtuulliset muutokset keskeisissä oletuksissa eivät johda siihen, että omaisuuserien kirjanpitoarvo ylittäisi niistä ker-

rytettävissä olevan rahamäärän.

1000 EUR 31.12.2014 31.12.2013

18. OSUUDET OSAKKUUSYHTIÖISSÄ
Osuudet osakkuusyhtiöissä
Osuudet osakkuusyhtiöissä 0 0
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta aikaisemmilla tilikausilla 74 83
Muuntoeron muutos -5 -8
Yhteensä 0 74

Osuudet osakkuusyhtiöissä on muodostunut konsernin osuudesta venäläisessä osakkuusyhtiössä ZAO Slalomissa.  
Osuus myytiin tilikaudella 2014.

19. PITKÄAIKAISET SAAMISET 31.12.2014 31.12.2013
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset
Pitkäaikaiset muut saamiset muilta 0 0
Yhteensä 0 0

20. MYYTÄVISSÄ OLEVAT SIJOITUKSET 31.12.2014 31.12.2013
Myytävissä olevat sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet, myytävissä olevat, noteeraamattomat 25 35
Yhteensä 25 35

Konsernin sijoitukset muihin osakkeisiin ja osuuksiin koostuvat sijoituksista noteeraamattomiin osakkeisiin, jotka ovat joko yleishyödyllisiä tai 
konsernin liiketoimintaan liittyviä osakkeita. 

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot



 VAAHTO GROUP TILINPÄÄTÖS 2014 49

1000 EUR

21. LASKENNALLISET VEROSAAMISET JA -VELAT
Laskennalliset verosaamiset 31.12.2014 Kirjattu  

tuloslaskelmaan
31.12.2013 Kirjattu  

tuloslaskelmaan
Käyttöomaisuuden sisäisistä katteista 0 0 0 -19
Edellisten tilikausien vahvistetuista tappioista 0 0 0 -124
Muista väliaikaisista eroista 0 0 0 -127
Yhteensä 0 0 0 -271

Laskennalliset verovelat 31.12.2014 Kirjattu  
tuloslaskelmaan

31.12.2013 Kirjattu  
tuloslaskelmaan

Liikearvopoistojen peruutuksesta 475 0 475 31
Johdannaisten käyvistä arvoista -4 19 -23 28
Muista väliaikaisista eroista 111 -86 197 -106
Yhteensä 582 -67 649 -48

Tilikaudella 2013 kaikki laskennalliset verosaamiset on alaskirjattu.

22. VAIHTO-OMAISUUS 31.12.2014 31.12.2013
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 695 832
Keskeneräiset tuotteet 732 1 234
Valmiit tuotteet 335 398
Yhteensä 1 762 2 464

23. LYHYTAIKAISET SAAMISET 31.12.2014 31.12.2013
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Myyntisaamiset* 3 293 2 441
Myyntiennakkosaamiset 961 2 303
Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta 0 22
Muut saamiset 183 1 739
Siirtosaamiset 161 448
Yhteensä 4 599 6 954

* Myyntisaamiset eivät sisällä merkittäviä riskikeskittymiä

Myyntisaamisten ikäjakauma Myyntisaamiset Myyntiennakko-
saamiset

Yhteensä

Erääntymättömät 2 183 961 3 144
Erääntyneet alle 180 päivää 1 019 0 1 019
Erääntyneet yli 180 päivää 91 0 91
Yhteensä 3 293 961 4 254

Konsernissa on tilikaudella 2014 kirjattu luottotappioita yhteensä 200 euroa (tilikaudella 2013 789,4 tuhatta euroa).

Siirtosaamiset 31.12.2014 31.12.2013
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Korkosaamiset 0 5
Muut siirtosaamiset 161 443
Yhteensä 161 448

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
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25. OMA PÄÄOMA   
Osakepääoma

Vaahto Group Plc Oyj:n kaupparekisteriin 

merkitty ja täysin maksettu osakepääoma oli 

31.12.2014 2.872.302 euroa. Tilikaudella 2014 

toteutuneessa suunnatussa osakeannissa 

merkittiin 2 miljoonaa uutta osaketta. Annetut 

uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 

31.3.2014. Tilikauden lopussa 31.12.2014 yhtiön 

osakkeiden kokonaismäärä ja osakkeiden tuot-

tama äänimäärä on 5.977.360. Kaikilla osak-

keilla on yksi ääni ja muutoinkin kaikilta osin 

yhtäläiset oikeudet.

Ylikurssirahasto

Ylikurssirahasto muodostuu vanhan osake-

yhtiölain (29.9.1978) mukaisten osakeantien 

ylikursseista.

Vararahasto

Vararahasto koostuu jakokelvottomista eristä, 

jotka on siirretty sinne jakokelpoisista varoista 

osakkeenomistajien päätöksellä.

Muuntoerot

Muuntoerot -rahasto sisältää ulkomaisten yk-

sikköjen tilinpäätösten muuntamisesta synty-

neet muuntoerot.

 

Osingot

Tilikaudella 2014 yhtiö ei ole jakanut osinkoja. 

Tilinpäätöspäivän jälkeen hallitus on ehdot-

tanut, että tilikaudelta 2014 ei jaeta osinkoa. 

Pääoman hallinta

Konsernin pääoman hallinnan tavoitteena on 

turvata Vaahto Group –konsernin toiminnan 

jatkuvuus ja ylläpitää optimaalinen pääoma-

rakenne investointien turvaamiseksi ottaen 

huomioon pääomakustannukset. Pääomaan 

lasketaan oma ja vieras pääoma vähennettynä 

saaduilla ennakoilla. 

Yhtiössä on toteutettu vakautusjärjeste-

lyjä, joissa on pyritty sopimaan yhtiön oman 

ja vieraan pääoman sekä lainojen lyhennysten 

järjestelyistä siten, että yhtiön toiminnan rahoi-

tus on turvattu keskipitkällä ajanjaksolla. Järjes-

telyillä tähdätään siihen, että yhtiön toiminnan 

jatkuvuuden ja kannattavuuden parantamisen 

edellyttämät rakennejärjestelyt voidaan toteut-

taa.

Tilinpäätöksessä 2013 emoyhtiö Vaahto 

Group Plc Oyj:n oma pääoma oli 4,3 miljoonaa 

euroa negatiivinen. Tilikauden 2014 ensimmäi-

sellä neljänneksellä saatu osakepääoman lisäys 

sekä lainojen anteeksiannot vaikuttivat positiivi-

sesti emoyhtiön omaan pääomaan.

AP-Tela Oy:n lopetettaviin liiketoimin-

toihin luokittelun yhteydessä emoyhtiö teki 

30.6.2014 AP-Telan osakkeista arvonalentu-

miskirjauksen, joka alensi emoyhtiön omaa 

pääomaa. Lisäksi emoyhtiön omaa pääomaa 

alentaa Vapate Oy:n konkurssin jälkeen tilin-

päätökseen 31.12.2014 tehty pakollinen varaus 

Vapate Oy:n lainoista, joissa emoyhtiö on ollut 

takaajana. Yhtiön oma pääoma tilinpäätöksessä 

2014 oli 7,8 miljoonaa euroa negatiivinen. 

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
1000 EUR 31.12.2014 31.12.2013

24. RAHAVARAT
Rahavarat
Rahat ja pankkisaamiset 160 129
Rahasiirto matkalla 384 0
Yhteensä 544 129

Rahavarojen muutos rahavirtalaskelmassa
Rahavarat tilikauden alussa 129 400
Rahavarat tilikauden lopussa 544 129
Taseen mukainen rahavarojen muutos 414 -271

Tilikauden päättymisen jälkeen rahoittaji-

en kanssa sovitulla järjestelyllä on positiivinen 

vaikutus yhtiön omaan pääomaan. Järjestelys-

sä toteutetun suunnatun osakeannin vaikutus 

on 2,5 milj. euroa ja lainojen anteeksi annon 3,9 

milj. euroa. Lisäksi 1,2 milj. euroa lainoja muu-

tetaan pääomalainaksi vakauttamaan yhtiön 

pääomarakennetta.  Edellä mainitut järjestelyt 

toteutuvat yhtiössä vuoden 2015 ensimmäisen 

neljänneksen aikana.

Pääoman rakenteen kehitystä seurataan 

omavaraisuus -tunnusluvun avulla vuosinel-

jänneksittäin. Tunnusluku lasketaan siten, että 

konsernin oma pääoma jaetaan luvulla, joka 

saadaan, kun taseen loppusummasta vähenne-

tään saadut ennakot. Konsernin omavaraisuus-

aste 31.12.2014 oli negatiivinen (31.12.2013 

negatiivinen).
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1000 EUR 31.12.2014 31.12.2013

OMA PÄÄOMA

OSAKEPÄÄOMA

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

RAHASTOT

Ylikurssirahasto
Ylikurssirahasto tilikauden alussa 6 6
Ylikurssirahasto tilikauden lopussa 6 6

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa 3 068 3 068
Maksullinen osakeanti 1 040 0
Osakeantimenot -32 0
Laskennallisen verovelan osuus kauden muutoksista -11 0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa 4 065 3 068

Vararahasto
Vararahasto tilikauden alussa 1 995 1 995
Vararahasto tilikauden lopussa 1 995 1 995

Rahastot yhteensä 6 066 5 069

Muuntoerot
Muuntoero, hankintahetken sidottu oma pääoma 51 48
Muuntoerot 51 48

KERTYNEET VOITTOVARAT

Edellisten tilikausien voitto/tappio
Edellisten tilikausien voitto/tappio tilikauden alussa -14 259 -10 161
Edellisten tilikausien voitto/tappio -14 259 -10 161

Tilikauden voitto/tappio
Tilikauden voitto/tappio -3 309 -4 090
Tilikauden voitto/tappio -3 309 -4 090

Kertyneet voittovarat -17 568 -14 251

Emoyhtiön omistajat -8 579 -6 262

MÄÄRÄYSVALLATTOMAT OMISTAJAT

Määräysvallattomat omistajat 0 0

Oma pääoma yhteensä -8 579 -6 262

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
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1000 EUR

26. VARAUKSET
Pitkäaikaiset varaukset Takuuvaraukset Eläkevaraukset Yhteensä
Varausten määrä tilikauden alussa 201 161 362
Varausten lisäys 200 0 200
Varausten käyttö -130 0 -130
Varausten määrä tilikauden lopussa 271 161 432

27. KOROLLISET VELAT 31.12.2014 31.12.2013
Pitkäaikaiset korolliset velat
Lainat rahoituslaitoksilta 0 6 767
Eläkelainat 0 2 930
Lainat muilta 0 2 000
Pitkäaikaiset ostovelat 42 0
Yhteensä 42 11 696

Lyhytaikaiset korolliset velat
Lainat rahoituslaitoksilta 10 370 5 172
Eläkelainat 129 95
Lainat muilta 2 000 1 350
Rahoitusleasingvelat 59 95
Yhteensä 12 558 6 712

Rahoitusleasingvelat, vähimmäisvuokrat
Alle yhden vuoden sisällä 59 97
1-5 vuoden kuluessa 0 0
Vähimmäisvuokrat 59 97
Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut leasingsopimuksista 0 2
Rahoitusleasingvelkojen nykyarvo 59 95

Vähimmäisvuokrien nykyarvo
Alle yhden vuoden sisällä 59 95
1-5 vuoden kuluessa 0 0
Rahoitusleasingvuokrien nykyarvo 59 95

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Takuuvaraus kattaa takuuvaateisiin liittyvät kustannukset tuotteista, joihin liittyy tuotetakuu. Takuuajat ovat tavallisesti 24 kuukauden pituisia, jossa 

ajassa takuuvaraukset tulevat käytetyiksi. Takuuvaraus sisältää myös lopetettujen toimintojen takuuvarauksen. Eläkevaraus muodostuu yhden jo 

eläkkeellä olevan henkilön eläkevastuusta Saksan yhtiössä. 

Luovutetut projektit

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

Katsaukaudella rahalaitoslainat on esitetty lyhytaikaisissa korollisissa veloissa johtuen rahoitussopimuksiin liittyvien kovenanttiehtojen rikkoutumi-

sesta. Vertailuvuonna ne on esitetty pitkäaikaisissa korollisissa veloissa johtuen lyhennysvapaasta tilikaudesta 2014. Lainoista ja kovenanteista on 

sovittu osana tilikauden päättymisen jälkeen tehtyä rahoitusjärjestelyä. Yhtiö on saanut lyhennysvapaata vuoden 2016 kesäkuuhun asti. Lisäksi yhtiön 

rahoittajat ovat sitoutuneet antamaan yhtiön lainoja anteeksi yhteensä 3,9 milj. euroa ja muuntamaan lainasaataviaan pääomalainaksi 1,2 milj. euroa.
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Korkojohdannaisilla suojattujen rahavirtojen tapahtuminen
Korkojohdannaiset Valuutta Valuuttamäärä
Erääntyminen 1-5 vuoden kuluessa EUR 0
Erääntyminen yli 5 vuoden kuluessa EUR 0
Yhteensä EUR 0

Lainaan, johon suojaus on kohdistunut, on saatu akordi tilikaudella 2014.

Konserni yhteensä tilinpäätöspäivänä 31.12.2014
SEK ZAR SGD NOK GBP USD

Valuuttamääräiset myyntisaamiset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
Valuuttamääräiset ostovelat -19,7 -33,3 0,0 -143,6 0,0 -227,0
Valuuttamääräiset rahavarat 0,7 4,5 0,0 11,4 0,0 0,2
Nettoriski taseessa -19,0 -28,8 0,0 -132,2 0,0 -225,4

Konserni yhteensä tilinpäätöspäivänä 31.12.2013

SEK ZAR SGD NOK GBP USD
Valuuttamääräiset myyntisaamiset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7
Valuuttamääräiset ostovelat -693,4 -1 128,6 -34,7 -13,1 -2,3 -0,9
Valuuttamääräiset rahavarat 8,8 1,4 0,0 103,4 0,0 2,8
Nettoriski taseessa -684,6 -1 127,2 -34,7 90,4 -2,3 15,5

Herkkyysanalyysi
Valuuttojen 10%:n heikentymisen (suhteessa euroon) vaikutus euroissa:

31.12.2014
Konserni yhteensä tilinpäätöspäivänä SEK ZAR SGD NOK GBP USD
Vaikutus tilikauden voittoon ennen veroja 0,2 0,3 0,0 1,8 0,0 19,0
Vaikutus tilikauden voittoon  
(verovaikutus huomioituna) 0,2 0,2 0,0 1,3 0,0 14,4

31.12.2013
Konserni yhteensä tilinpäätöspäivänä SEK ZAR SGD NOK GBP USD
Vaikutus tilikauden voittoon ennen veroja 7,0 7,0 1,8 -1,0 0,2 -1,1
Vaikutus tilikauden voittoon  
(verovaikutus huomioituna) 5,3 5,3 1,4 -0,7 0,2 -0,8

28. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA

Konsernin riskienhallinnan tavoitteena on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen. Pääasialliset rahoi-

tusriskit ovat valuuttariski ja korkoriski.  Konserni käyttää riskienhallinnassaan valuuttajohdannaisia sekä korkojohdannaisia. Konsernin riskienhallinnan 

yleiset periaatteet hyväksyy hallitus ja niiden käytännön toteutuksesta vastaa konsernin taloushallinto yhdessä  liiketoimintayksiköiden kanssa.

VALUUTTARISKI

Valuuttariskien hallinnan periaatteiden mukaisesti merkittävät valuuttakurssiriskit pääsääntöisesti suojataan. Suojauksessa käytetään valuutta-

termiineitä sekä valuuttaoptiosopimuksia. Valuuttatermiineillä suojataan myyntisaamisia ja tulevia saamisia sekä ostovelkoja ja tulevia velkoja. 

Johdannaissopimusten käyvät arvot esitetään liitetietojen kohdassa 30. Rahoitusvarojen ja –velkojen käyvät arvot.

Altistuminen transaktioiden valuuttakurssiriskille

Valuuttakurssiriski yhtiöissä, joiden raportointivaluutta poikkeaa analysoitavasta valuutasta:

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

LUOTTORISKI

Luottoriskeiltä suojaudutaan pääasiassa maksuehdon ja maksutavan valinnalla.  Merkittävissä kaupoissa maksujärjestelyinä käytetään pääasiallisesti 

ennakkomaksuja ja rembursseja. Konserni ei pääsääntöisesti myönnä asiakasrahoitusta, vaan toimii yhteistyössä pankkien ja vientiluottolaitosten 

kanssa tukeakseen asiakkaiden laiteinvestointien rahoitusta.

JÄLLEENRAHOITUS- JA LIKVIDITEETTIRISKI

Maksuvalmiusriski:

Konsernissa pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnan vaatiman rahoituksen määrää, jotta konsernilla olisi tarpeeksi likvidejä va-

roja toiminnan rahoittamiseksi ja erääntyvien lainojen takaisinmaksuun.  Rahoituksen saatavuus ja joustavuus pyritään takaamaan nostamattomilla 

luottolimiiteillä sekä tililuotoilla.

Konsernin maksuvalmiustilanne on kireä ja rahoituksen riittävyys edellyttää johdon suunnitelmien toteutumista ja kannattavuuden parantu-

mista.

Maksuvalmiuden arvioimiseksi konserni on laatinut kuukausikohtaisen kassavirtaennusteen, joka ulottuu helmikuulle 2016. Kassavirtalaskelma 

perustuu konsernin tilinpäätöksen yhteydessä laadittuun tulosennusteeseen vuodelle 2015. Konsernin käyttöpääoma riittää tilinpäätöshetkellä seu-

raavien 12 kuukauden tarpeisiin, mikäli konserni saavuttaa ennustetut tulostavoitteet. Koska laskelmissa käytetyt tulostasot eivät kuvasta edellisten 

vuosien toteutunutta kehitystä, niihin sisältyy epävarmuutta.

Emoyhtiön hallitus on tilikauden päättymisen jälkeen tiedottanut, että emoyhtiö on sopinut keskeisimpien rahoittajiensa kanssa järjestelystä, 

jonka tarkoituksena on yhtiön rahoitusaseman vahvistaminen ja yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaaminen.

Rahoitusjärjestelyt:

Rahalaitoslainoihin liittyy konsernin omavaraisuusasteeseen liittyviä kovenanttiehtoja. Kovenanttiehdot ovat tilinpäätöksessä 31.12.2014 rikkoutuneet, 

mutta konserni on tilikauden 2014 päättymisen jälkeen saanut ko. rahoittajalta vahvistuksen, jonka mukaan rikkoutumisesta ei aiheudu konsernille 

seuraamuksia.

Vaahto Groupin rahoitusneuvottelut päättyivät tilikauden 2014 päättymisen jälkeen. Sopimuksen mukaan konserniyhtiöt saavat lyhennysva-

paata 30.6.2016 asti rahalaitoslainojen osalta. Rahoitussopimuksella sovittiin suunnatusta osakeannista, jossa annettiin 10 miljoonaa uutta osaketta 

0,25 euron merkintähintaan. Sopimuksella yhtiön rahoittajat ovat sitoutuneet antamaan yhtiön lainoja anteeksi yhteensä 3,9 milj. euron arvosta ja 

muuntamaan lainasaataviaan pääomalainaksi 1,2 milj. euron arvosta.

Konsernin maksuvalmiustilanne on kuitenkin edelleen kireä ja rahoituksen riittävyys edellyttää johdon suunnitelmien toteutumista ja kan-

nattavuuden parantumista. Rahoitusjärjestely turvaa konsernin toiminnan keskipitkällä aikavälillä. Osana vakauttamista konsernissa käynnistetään 

toiminnan ja kustannusten sopeuttamisohjelma, jonka tavoite on alentaa kustannuksia vuositasolla yli 0,8 milj. eurolla. Kustannusalentuma vaikuttaa 

täysimääräisesti vuoden 2016 aikana.

KORKORISKI

Korkotason muutosten vaikutukset korollisten velkojen arvoon aiheuttavat korkoriskin. Korkoriskin hallitsemiseen käytetään koronvaihto- ja 
korko-optiosopimuksia.
Korkokannan herkkyysanalyysi
1 000 EUR Korkokulut, maksu- 

suunnitelman mukainen korko Korkokulujen lisäys  korkotason muttuessa
31.12.2014 +1% +2%

Rahoituslaitoslainat 128 157 187
Eläkelainat 2 3 3
Muut velat 61 71 81
Rahoitusleasingvelat 1 1 2
Yhteensä 192 232 273
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1 000 EUR

Rahoitusvelkojen maksusuunnitelman mukaiset rahavirrat
Korolliset velat 
Erääntyy tilikaudella 2015 2016 2017 2018 2019 Myöhemmin Yhteensä
Lainat rahoituslaitoksilta, pääoma 5 850 0 0 0 0 0 5 850
Lainat rahoituslaitoksilta, korot 128 0 0 0 0 0 128
Eläkelainat, pääoma 129 0 0 0 0 0 129
Eläkelainat, korot 2 0 0 0 0 0 2
Lainat muilta, pääoma 2 000 0 0 0 0 0 2 000
Lainat muilta, korot 61 0 0 0 0 0 61
Rahoitusleasingvelat, pääoma 59 0 0 0 0 0 59
Rahoitusleasingvelat, korot 1 0 0 0 0 0 1
Yhteensä 8 230 0 0 0 0 0 8 230

Edellä esitetyt luvut perustuvat tilinpäätöshetkeen. Lainoista on sovittu osana tilikauden päättymisen jälkeen tehtyä rahoitusjärjestelyä. Yhtiö on 
saanut lyhennysvapaata vuoden 2016 kesäkuuhun asti. Lisäksi yhtiön rahoittajat ovat sitoutuneet antamaan yhtiön lainoja anteeksi yhteensä 3,9 
milj. euroa ja muuntamaan lainasaataviaan pääomalainaksi 1,2 milj. euroa. 

Korottomat velat 
Erääntyy tilikaudella Erääntynyt 2015 2015 2016 2017 Myöhemmin Yhteensä

1-6 kk 
aikana

7-12 kk 
aikana

Ostovelat (sis. Osamaksuvelat) 1 395 1 394 7 14 27 0 2 837
Johdannaisvelat, korkojohdannaiset 0 0 18 0 0 0 18
Yhteensä 1 395 1 394 25 14 27 0 2 855

Myytävänä olevat velat sisältävät yhteensä 0,2 milj. euroa ostovelkoja, joista 0,1 milj euroa oli tilinpäätöshetkellä erääntyneitä. 

Rahoitussaamisten maksusuunnitelman mukaiset rahavirrat
Pitkäaikaiset saamiset
Erääntyy tilikaudella Aiemmin 

erääntyneet
2015 2016 2017 2018 2019 Myöhemmin Yhteensä

Muut saamiset, pääoma ja korko 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 0

Lyhytaikaiset saamiset
Erääntyy tilikaudella Aiemmin 

erääntyneet
2015 2016 2017 2018 2019 Myöhemmin Yhteensä

Myyntisaamiset 1 110 2 183 0 0 0 0 0 3 293
Myyntiennakkosaamiset 0 961 0 0 0 0 0 961
Yhteensä 1 110 3 144 0 0 0 0 0 4 254

Korollisten velkojen painotetut erääntymisajat ja korkokannat 
31.12.2014 Erääntymisaika, vuotta Korkokanta, %
Lainat rahoituslaitoksilta 1 4,4
Lainat rahoituslaitoksilta mukaan lukien koronvaihtosopimukset 1 4,4
Eläkelainat 1 3,2
Lainat muilta 1 6,1
Rahoitusleasingvelat 1 2,5
Rahoitusleasingvelat mukaan lukien koronvaihtosopimukset 1 2,5

Shekkitililuotot

Tilinpäätöspäivänä 31.12.2014 konsernilla oli käytössä shekkitililuottoja yhteensä 4,5 milj. euroa. Shekkitililuottojen keskikorko oli  4,2 %.

Käyttämättömät luotto- ja tililimiitit

Tilinpäätöspäivänä 31.12.2014 konsernilla oli käyttämättömiä shekkitililimiittejä yhteensä 0,3 milj. euroa.

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
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1000 EUR

29. LYHYTAIKAISET VELAT 31.12.2014 31.12.2013
Ostovelat ja muut velat
Saadut ennakot 290 324
Maksamattomat myyntiennakkolaskut 961 2 422
Lyhytaikaiset ostovelat 2 796 2 393
Muut lyhytaikaiset velat 884 566
Siirtovelat 1 890 1 755
Yhteensä 6 820 7 459

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Jaksotetut henkilöstökulut 822 649
Projektien kuluvaraukset 0 43
Korkovelat 334 152
Muut siirtovelat 735 911
Yhteensä 1 890 1 755

Tuloverovelka
Tuloverojaksotus 232 200
Yhteensä 232 200

30. RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT

Konsernissa käytetään johdannaissopimuksia korko- ja valuuttariskeiltä suojautumiseen, mutta johdannaisten suojauslaskenta ei täytä IAS 39 -stan-

dardin suojauslaskennan kriteerejä. Tämän vuoksi johdannaisinstrumentteja ei käsitellä tilinpäätöksessä suojaavina, vaan niiden arvonmuutokset 

kirjataan tulosvaikutteisesti.

Johdannaissopimusten käyvät arvot, ei-suojaavat johdannaiset 31.12.2014
Korkojohdannaiset Nimellisarvo Positiivinen  

käypä arvo
Negatiivinen  

käypä arvo
Netotettu  

käypä arvo
Koronvaihtosopimukset 695 0 -18 -18
Yhteensä 695 0 -18 -18

Johdannaissopimusten käyvät arvot, ei-suojaavat johdannaiset 31.12.2013
Korkojohdannaiset Nimellisarvo Positiivinen  

käypä arvo
Negatiivinen  

käypä arvo
Netotettu  

käypä arvo
Koronvaihtosopimukset 2 986 0 -94 -94
Yhteensä 2 986 0 -94 -94

Muiden kuin johdannaissopimusten käyvät arvot
Rahoitusvarat Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo

31.12.2014 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0 0 8 719 8 719
Rahat ja pankkisaamiset 0 0 129 129

Rahoitusvelat Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo
31.12.2014 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013

Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 0 0 6 767 6 767
Pitkäaikaiset eläkelainat 0 0 2 930 2 930
Pitkäaikaiset velat muille 0 0 2 000 2 000
Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 6 606 * 2 756 5 172 5 172
Lyhytaikaiset eläkelainat 129 129 95 95
Lyhytaikaiset velat muille 2 000 2 000 1 350 1 350
Rahoitusleasingvelat, lyhytaikaiset 59 59 95 95
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 6 820 6 820 7 459 7 459

Rahalaitoslainat on kirjattu tilinpäätöshetken tilanteen mukaan.  

* Lainoista on sovittu osana tilikauden päättymisen jälkeen tehtyä rahoitusjärjestelyä. Yhtiö on saanut lyhennysvapaata vuoden 2016 kesäkuuhun 

asti. Lisäksi yhtiön rahoittajat ovat sitoutuneet antamaan yhtiön lainoja anteeksi yhteensä 3,9 milj. euroa ja muuntamaan lainasaataviaan pääoma-

lainaksi 1,2 milj. euroa.
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1000 EUR

31. VAKUUDET JA VASTUUT 31.12.2014 31.12.2013

ANNETUT VAKUUDET

Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä, osakkeita tai talletuksia
Rahalaitos- ja eläkelainat 2 215 11 092
Muut lainat 2 000 3 350
Tililuotot 4 520 3 872
Yhteensä 8 735 18 313

Rahalaitoslainojen vakuutena on sekä kiinnityksiä että osakepantteja. Muiden lainojen vakuutena on osakepantteja ja talletuksia. Osakepantit 
ovat tytäryhtiöosakkeita.

Velkojen  ja pankkitakausten vakuudeksi annetut kiinnitykset 
Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset 2 543 2 543
Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset 3 582 4 928
Yhteensä 6 125 7 471

Pankkitakauslimiitin vakuudeksi annetut kiinnitykset
Pankkitakauslimiitin vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset 0 8 235
Yhteensä 0 8 235

Muut omasta puolesta annetut vakuudet
Talletukset 0 1 483
Yhteensä 0 1 483

Muut annetut vakuudet
Vaahto Group Plc Oyj on antanut vakuudeksi tytäryhtiöidensä Japrotek Oy Ab:n, AP-Tela Oy:n sekä Stelzer Rührtechnik International GmbH:n 
osakekannat.

VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT

Pankkitakaukset
Pankkitakauslimiitit yhteensä 5 444 6 163
Pankkitakauslimiiteistä käytössä 3 791 4 598

Muiden kuin rahoitusleasingsopimusten vastuut
Alle vuoden sisällä erääntyvät 214 266
1-5 vuoden sisällä erääntyvät 59 276
Yhteensä 272 542

Muut kuin rahoitusleasingsopimukset sisältävät pääasiassa lyhytaikaisia IT-laitteiden ja -ohjelmistojen leasingsopimuksia. Leasingsopimusten 
ehdot ovat tavanomaisia käyttöleasingsopimusten ehtoja. 

IFRIC 4:n mukaiset järjestelyt
Konsernissa ei ole IFRIC 4:n tarkoittamia järjestelyjä.

Muut vuokrasopimukset
Konserni on vuokrannut käyttöönsä tuotanto- ja toimistorakennuksia erityyppisin purettavissa olevin vuokrasopimuksin.

Vuokravastuut
Alle vuoden sisällä erääntyvät 388 792
1-5 vuoden sisällä erääntyvät 1 471 3 166
Myöhemmin erääntyvät 260 1 885
Yhteensä 2 119 5 843

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
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32. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Lähipiiriin luetaan henkilöt, jotka Arvopaperimarkkinalain mukaan luetaan yhtiön pysyvään sisäpiiriin eli yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja 

ja tilintarkastajat sekä yhtiön erikseen sisäpiiriin nimeämät ylimpään johtoon kuuluvat henkilöt. Lähipiiriin luetaan lisäksi näiden ilmoitusvelvollisten 

lähipiiriin kuuluvat henkilöt sekä ilmoitusvelvollisten tai heidän lähipiirinsä määräysvallassa olevat yhteisöt sekä ilmoitusvelvollisten määräysvaltayh-

teisöt yhdessä perheenjäsenen tai toisen ilmoitusvelvollisen tai tämän perheenjäsenen kanssa.

1000 EUR 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013

LÄHIPIIRIN KANSSA TOTEUTUNEET LIIKETOIMET

Vuokratuotot
Tontin vuokratuotot yhteisöltä, jossa hallituksen jäsenet käyttävät määräysvaltaa 14 13

Vuokrakulut
Tehdaskiinteistön vuokrakulut yhteisölle, jossa hallituksen jäsenet käyttävät määräysvaltaa 203 392
Toimistohuoneiston vuokrakulut yhteisölle, jossa hallituksen jäsenet käyttävät määräysvaltaa 69 69

Muut liikekulut
Konsultointi- ym. asiantuntijapalkkiot yhteisölle,  
johon emoyhtiön hallituksen puheenjohtajalla on toimisuhde 119 48

Lyhytaikaiset velat 
Lyhytaikaiset velat konsernin emoyhtiön omistajille 0 1 350

Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset velat konsernin emoyhtiön omistajille 2 000 2 000

Suunnattu osakeanti

Vaahto Group Plc Oyj toteutti maaliskuussa 2014 suunnatun osakeannin, jossa annettiin 2 000 000 uutta osaketta. Osakeannissa lähipiiriin kuuluvat 

Hannu Laakkonen ja Mikko Laakkonen merkitsivät 1 000 000 osaketta molemmat. Annetut uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 31.3.2014.

1000 EUR 31.12.2014 31.12.2013

Muut omasta puolesta annetut vastuusitoumukset
Asiakkaille ja toimittajille annetut takaukset
Pankkitakauslimiittien vakuudeksi annetut takaukset 6 204 4 110
Lainojen vakuudeksi annetut takaukset 1 542 3 580
Takausvakuutusten vakuudeksi annetut takaukset 0 2 175
Vuokratakausten vakuudeksi annetut vastatakaukset 400 400
Muut vastuut 0 427
Yhteensä 8 146 10 692

Ympäristövaikutukset ja -vastuut

Aiemmin raportoidut ympäristöasiat ovat liittyneet ympäristöluvan vaatimusten edellyttämiin toimenpiteisiin Hollolassa sijaitsevan tehtaan piha-

alueella. Hollolassa sijaitseva tontti on myyty tilikaudella 2014 ja siihen liittyvät ympäristövelvoitteet ovat siirtyneet uudelle omistajalle. 

Riita-asiat

Emoyhtiöllä on ollut riita-asia liittyen päättyneen toimitusjohtajasopimuksen ehtoihin. Kyseiseen asiaan on saatu päätös tilikauden 2014 päätty-

misen jälkeen. Päätöksen mukainen korvaussumma sisältyy tilikauden 2014 lukuihin. Vaahto Group Plc Oyj:n hallitus tulee tekemään valituksen 

päätöksestä.
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
1000 EUR 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013

JOHDON TYÖSUHDE-ETUUDET

Emoyhtiön johdon palkat ja palkkiot
Toimitusjohtaja:
Karppanen Topi, toimitusjohtaja 1.9.2014 alkaen 67 0
Alatalo Vesa, toimitusjohtajana 16.1.-31.8.2014 137 0
Viinikkala Ari, toimitusjohtajana 16.1.2014 saakka 28 178

Palkat ja palkkiot eivät sisällä vielä maksamatta olevaa Ari Viinikkalan päättyneen toimitusjohtajasopimuksen korvausta, joka sisältyy emoyhtiön 

tilikauden 2014 lukuihin varauksena. Korvaus on noin 12 kuukauden palkkasummaa vastaava määrä.

Hallituksen jäsenet:
Alatalo Sami 26 19
Järvinen Reijo 33 26
Karppanen Topi 14 19
Vaahto Mikko 21 19
Häggblom Rainer 5

Konsernin johtoon kuuluville henkilöille ei ole määritelty erityisiä ehtoja eläkkeelle siirtymisestä eikä eläke-eduista. Yhtiön väliaikaisen toimitusjoh-

tajan sopimuksen mukaan yhtiö ja toimitusjohtaja ovat molemmat oikeutettuja irtisanomaan sopimuksen ilman erityistä perustetta. Irtisanomisaika 

on tällöin molempien puolelta yksi kuukausi ilman erillisiä korvauksia. 

Konsernin johtoon kuuluville henkilöille ei ole annettu palkkioksi yhtiön omia osakkeita. Konsernissa ei ole käytössä voimassa olevaa optio-

ohjelmaa.

KONSERNIN EMO- JA TYTÄRYRITYSSUHTEET

Konserniyritykset
Yhtiö Kotipaikka Osakkeiden Emoyhtiön Osuus

lukumäärä kpl omistusosuus % äänivallasta %
AP-Tela Oy Kokkola 480 100,00 100,00
Japrotek Oy Ab Pietarsaari 100 000 100,00 100,00
Steva Oy Hollola 1 600 100,00 100,00
Stelzer Rührtechnik International GmbH Warburg, Saksa 100,00 100,00
Vaahto Group Asia Limited Hong Kong, Kiina 100,00 100,00

Alakonsernien tytäryhtiöomistukset
Yhtiö Kotipaikka Osakkeiden Konsernin Konsernin osuus

lukumäärä kpl omistusosuus % äänivallasta %
Vaahto Pulp & Paper Machinery Distribution  
(Shanghai) Co., LTD. Shanghai, Kiina 100,00 100,00
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Voitto tai tappio ennen veroja - verot 
Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskiarvo)

Voitto tai tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo)

Oma pääoma + vähemmistöosuus
Taseen loppusumma - saadut ennakot

Lyhytaikaiset varat
Lyhytaikainen vieras pääoma

Korolliset velat - rahavarat
Oma pääoma + vähemmistöosuus

Tulos ennen veroja - verot -/+ vähemmistöosuus
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä

Oma pääoma
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Tilikauden osinko osaketta kohden
Tilikauden jälkeen tapahtuneiden osakeantien oikaisukerroin

Osakekohtainen osinko
Osakekohtainen tulos

Osakekohtainen osinko
Osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi

Osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi
Osakekohtainen tulos

Osakkeiden euromääräinen kokonaisvaihto
Vaihdettujen osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana

Osakkeiden lukumäärä tilikauden viimeisenä päivänä x
tilikauden viimeinen kaupantekokurssi

Tilikauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärä ja
sen prosentuaalinen osuus osakesarjan kaikkien osakkeiden lukumäärästä

33. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Oman pääoman tuotto-% (ROE) =

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) =

Omavaraisuusaste-% =

Current ratio =

Nettovelkaantumisaste (gearing) =

Osakekohtainen tulos, euroa =

Osakekohtainen oma pääoma, euroa =

Osakekohtainen osinko, euroa =

Osinko tuloksesta prosentteina =

Efektiivinen osinkotuotto prosentteina =

Hinta/voitto-suhde (P/E) =

Osakkeen keskikurssi =

Osakekannan markkina-arvo =

Osakkeiden vaihdon kehitys =

OSAKEKOHTAISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100
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34. OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Vaahto Group Plc Oyj:llä oli arvo-osuusrekisterin 31.12.2014 mukaan 559 osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjä oli 59.458 osaketta.

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT Osakemäärä Äänet
Arvo-osuusrekisterin 31.12.2014 mukaan kpl % kpl %
Laakkonen Mikko 1 662 310 27,8 1 662 310 27,8
Laakkonen Hannu 1 000 000 16,7 1 000 000 16,7
Vaahto Mikko 546 248 9,1 546 248 9,1
Vaahto Antti 530 649 8,9 530 649 8,9
Vaahto Ilkka 453 985 7,6 453 985 7,6
Hymy Lahtinen Oy 279 600 4,7 279 600 4,7
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 120 640 2,0 120 640 2,0
Nordea Pankki Suomi Oyj 103 043 1,7 103 043 1,7
HML Finance Oy 95 000 1,6 95 000 1,6
Mäkihonko Juha 59 398 1,0 59 398 1,0
Yhteensä 10 suurinta 4 850 873 81,5 4 850 873 81,5

OMISTUSJAKAUMA Omistajia Osakkeita Ääniä
Arvo-osuusrekisterin 31.12.2014 mukaan kpl % kpl % kpl %

  1 - 100 136 24,3 6 913 0,1 6 913 0,1
 101 - 1 000 248 44,4 110 389 1,8 110 389 1,8

1 001 - 10 000 139 24,9 422 799 7,1 422 799 7,1
10 001 - 100 000 29 5,2 840 347 14,1 840 347 14,1

 100 001 - 1 000 000 7 1,3 4 593 432 76,8 4 593 432 76,8
559 100,0 5 973 880 99,9 5 973 880 99,9

Yhteistilillä 3 480 0,1 3 480 0,1
5 977 360 100,0 5 977 360 100,0

SEKTORIJAKAUMA Osakkaita Osakkeita Ääniä
Arvo-osuusrekisterin 31.12.2014 mukaan kpl % kpl % kpl %
Yritykset 34 6,1 506 180 8,5 506 180 8,5
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset   4 0,7 103 615 1,7 103 615 1,7
Julkisyhteisöt 2 0,4 139 400 2,3 139 400 2,3
Kotitaloudet 512 91,6 5 211 377 87,2 5 211 377 87,2
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 2 0,4 201 0,0 201 0,0
Ulkomaat 5 0,89 13 107 0,0 13 107 0,0

559 100 5 973 880 99,9 5 973 880 99,9
Yhteistilillä 3 480 0,1 3 480 0,1

5 977 360 100,0 5 977 360 100,0

JOHDON OSAKKEENOMISTUS Osakemäärä Äänet
Arvo-osuusrekisterin 31.12.2014 mukaan kpl % kpl %
Hallitus ja toimitusjohtaja
Vaahto Mikko 546 248 9,1 546 248 9,1

Konsernin johtoryhmä

Konsernin johtoryhmän jäsenillä ei ollut osakeomistuksia 31.12.2014.

Omistukset sisältävät myös määräysvallassa olevien yhtiöiden sekä alaikäisten holhottavien osakkeet.

Hallituksen jäsenet omistivat yhteensä 546.248 osaketta (ilman määräysvallassa olevien yhtiöiden sekä alaikäisten holhottavien osakkeita), 

mikä on 9,1 % yhtiön äänistä.

Hallituksen jäsenillä sekä konsernin tai tytäryhtiöiden johtoon kuuluvilla henkilöillä ei ole yhtiön osakejohdannaisiin kannustusjärjestelmiin 

perustuvia omistuksia tai oikeuksia.

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
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35. TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Vaahto Group tiedotti 16.2.2015 keskeisimpien rahoittajiensa kanssa sovitusta järjestelystä, jonka tarkoituksena on yhtiön rahoitusaseman vahvis-

taminen ja yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Samalla Vaahto Group Plc Oyj toteutti suunnatun osakeannin ja laski liikkeeseen 10.000.000 

uutta osaketta 0,25 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Osakkeet on maksettu yhtiölle rahassa 18.2.2015.

Sopimuksella yhtiön rahoittajat ovat sitoutuneet antamaan yhtiön lainoja anteeksi yhteensä 3,9 milj. euron arvosta, muuntamaan lainasaata-

viaan pääomalainaksi 1,2 milj. euron arvosta sekä myöntämään saatavilleen lyhennysvapaan 30.6.2016 asti. Edellä mainitut järjestelyt toteutuvat 

yhtiössä vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Osana rahoituksen vakauttamista Vaahto Group –konserni käynnistää toiminnan ja kustannusten sopeuttamisohjelman, jonka tavoitteena on 

alentaa yhtiön kustannuksia vuositasolla yli 0,8 milj. euroa. Sopeutusohjelma toteutetaan vuoden 2015 aikana ja siitä arvioidaan aiheutuvan n. 0,4 

milj. euron kertaluontoiset sopeuttamiskustannukset. Tavoiteltu yli 0,8 milj. euron kustannusten alentuma vaikuttaa täysimääräisesti vuonna 2016.

Osana sopeuttamisohjelmaa Vaahto Group Plc Oyj:n hallitus teki 18.2.2015 päätöksen yhtiön Lahden pääkonttorin toimintojen siirtämisestä 

Pietarsaareen Japrotek Oy Ab:n tiloihin 30.8.2015 mennessä. Pääkonttorin toimintojen siirtokustannukset sisältyvät arvioituihin kertakustannuksiin.
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Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS
1000 EUR 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 Liitetieto

LIIKEVAIHTO 2 157 2 655 2

Henkilöstökulut -1 180 -1 109 4
Poistot ja arvonalentumiset -1 700 -193 5
Liiketoiminnan muut kulut -895 -1 281 6
LIIKEVOITTO TAI -TAPPIO -1 618 72 3

Rahoitustuotot ja -kulut -477 2 087 7
Arvonalentumiset -11 110 8
VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISERIÄ -2 095 -8 950

Satunnaiset erät -2 495 830 9
VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -4 589 -8 120

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -4 589 -8 120
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Emoyhtiön tase, FAS
1000 EUR 31.12.2014 31.12.2013 Liitetieto

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 3 21
Aineelliset hyödykkeet 81 23
Sijoitukset 3 690 5 357
PYSYVÄT VASTAAVAT 3 774 5 401 11

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset 1 950 1 950
Lyhytaikaiset saamiset 1 072 914
Rahat ja pankkisaamiset 386 4
VAIHTUVAT VASTAAVAT 3 407 2 868 12

VASTAAVAA 7 182 8 270

VASTATTAVAA 

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 2 872 2 872
Muut rahastot 6 630 5 590
Edellisten tilikausien voitto -12 730 -4 610
Tilikauden voitto/tappio -4 589 -8 120
OMA PÄÄOMA -7 817 -4 268 13

PAKOLLISET VARAUKSET
Lainatakuuvaraus 3 763 0
Muut varaukset 1 000 0
PAKOLLISET VARAUKSET 4 763 0 14

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 42 5 952 15
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 9 516 6 172 16
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 678 414 16
VIERAS PÄÄOMA 10 235 12 538

VASTATTAVAA 7 182 8 270
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Emoyhtiön rahavirtalaskelma, FAS
1000 EUR 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden tulos -4 589 -8 120
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot 33 23
Muu tuotot ja kulut johon ei liity maksua 2 495 10 280
Arvonalentumiset osuuksista saman konsernin yhtiöissä 1 667 170
Rahoitustuotot ja -kulut 477 -2 087
Muut oikaisut   -72 0
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 10 265
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos 23 -15
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 264 -34
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 298 216
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -497 -531
Saadut korot ja muut rahoitustuotot liiketoiminnasta 19 2 618
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA -179 2 304

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -73 -2
Myönnetyt lainat 0 -4 760
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -73 -4 762

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Maksullinen osakeanti(+) 1 040 0
Lyhytaikaisten lainojen nostot 864 500
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 -703
Pitkäaikaisten lainojen nostot 42 2 000
Konserrnitilisaamisen/velan muutos -1 312 636
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 634 2 433

Laskelman mukainen rahavarojen muutos 382 -26

Rahavarat tilikauden alussa 4 30
Rahavarat tilikauden lopussa 386 4
Taseen mukainen rahavarojen muutos 382 -26
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1. TILINPÄÄTÖKSEN 
LAADINTAPERIAATTEET

Tilinpäätöksen laatimisperusta

Vaahto Group Plc Oyj:n tilinpäätös on laadittu 

Suomen kirjanpitolain säännösten mukaan.

Valuuttamääräiset erät

Ulkomaanrahan määräiset tapahtumat kirjataan 

tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyes-

sä avoimena olevat ulkomaanrahan määräiset 

saamiset ja velat arvostetaan käyttaen tilinpää-

töspäivän kursseja.

Liiketoiminnan muut tuotot

Liiketoiminnan muihin tuottoihin on kirjattu 

käyttöomaisuuden myyntivoittoja sekä konser-

niyhtiöiltä saatuja liiketoiminnan muita tuottoja.

Tutkimus- ja kehitysmenot

Tilikaudella ei ole ollut tutkimus- eikä kehitys-

menoja.

Eläkkeet

Emoyhtiön henkilöstön eläketurva on hoidettu 

vakuuttamalla eläkevakuutusyhtiössä. Lakisää-

teiset eläkemenot on kirjattu kuluksi kertymis-

tilikaudella. 

Leasingmaksut

Emoyhtiön tilinpäätöksessä leasingmaksut on 

kirjattu vuosikuluksi Suomen kirjanpitolainsää-

dännön mukaan.

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet sisältävät tietokone-

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot
ohjelmia. Ne kirjataan alkuperäiseen hankinta-

menoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla 

poistoilla. Tietokoneohjelmien taloudellinen pi-

toaika on 5 vuotta.

Aineelliset hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet on kirjattu taseeseen 

alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä 

suunnitelmanmukaisilla poistoilla. Taloudelli-

set pitoajat rakennuksille ja rakennelmille ovat 

35-40 vuotta ja koneille sekä kalustolle 5-25 

vuotta. 

Tuloverot

Tuloverot on kirjattu Suomen verolainsäädän-

nön mukaan.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

1000 EUR 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013

2. LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN JA MARKKINA-ALUEITTAIN
Toimialoittainen jakauma
Konserniyhtiöiden hallinto 2 157 2 655
Yhteensä 2 157 2 655

Maantieteellinen jakauma
Suomi 2 157 2 655
Yhteensä 2 157 2 655

3. LIIKEVOITTO TAI -TAPPIO TOIMIALOITTAIN
Konserniyhtiöiden hallinto -1 618 72
Yhteensä -1 618 72

4. HENKILÖSTÖTIEDOT
Henkilöstön määrä tilikauden aikana keskimäärin
Toimihenkilöt 12 13
Yhteensä 12 13

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 980 923
Eläkekulut 163 156
Muut henkilösivukulut 37 30
Yhteensä 1 180 1 109

Johdon palkat ja palkkiot
Toimitusjohtaja 232 178
Hallituksen jäsenet sekä varajäsenet 94 88
Yhteensä 325 266
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1000 EUR 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013

5. POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on 
laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan tasapoistoin.

Käyttöajat
Muut pitkävaikutteiset menot 5-10 v 5-10 v
Rakennukset 35-40 v 35-40 v
Koneet ja kalusto 5-25 v 5-25 v

Suuunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset
Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 33 23
Arvonalentumiset tytäryhtiöosakkeista 1 667 170
Yhteensä 1 700 193

6. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
Vuokrat 137 352
Vapaaehtoiset henkilösivukulut 10 27

Muut kulut 747 903

Yhteensä 895 1 281

7. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä 19 2 621
Muilta 0 -3
Yhteensä 19 2 618

Rahoitustuotot yhteensä 20 2 619

Korkokulut ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille 38 95
Muille 458 437
Yhteensä 497 531

Rahoituskulut yhteensä 497 531

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -477 2 087

8. ARVONALENTUMISET
Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista
Arvonalentuminen pääomalainasaatavasta 0 11 110
Yhteensä 0 11 110

9. SATUNNAISET ERÄT
Satunnaiset tuotot ja kulut
Lainan akordit 2 670 830
Satunnaiset tuotot            2 670 830

Satunnaiset kulut
Vapate Oy:lta siirtyneet lainat 3 763 0
Takuuvaraus 200 0
Muut varaukset 1 201 0
Yhteensä 5 165 0

Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä -2 495 830

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot
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1000 EUR 31.12.2014 31.12.2013

11. PYSYVÄT VASTAAVAT

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Muut pitkävaikutteiset menot
Hankintameno tilikauden alussa 157 240
Lisäykset 0 2
Vähennykset -98 -86
Hankintameno tilikauden lopussa 59 157

Kertyneet poistot tilikauden alussa 136 202
Tilikauden poisto 18 19
Vähennysten kertyneet poistot -98 -86
Kertyneet poistot tilikauden lopussa 56 136

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 3 21

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 3 21

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Koneet ja kalusto
Hankintameno tilikauden alussa 116 149
Lisäykset 73 0
Vähennykset -122 -59
Hankintameno tilikauden lopussa 66 91

Kertyneet poistot tilikauden alussa 104 135
Vähennysten kertyneet poistot -122 -59
Tilikauden poisto 15 3
Kertyneet poistot tilikauden lopussa -3 79

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 69 11

Muut aineelliset hyödykkeet
Hankintameno tilikauden alussa 12 12
Hankintameno tilikauden lopussa 12 12

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 12 12

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 81 23

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot
TASEEN LIITETIEDOT

10. OSAKKEET JA OSUUDET MUISSA YHTIÖISSÄ
Konserniyritykset Emoyhtiön
Yhtiö Kotipaikka Lukumäärä, kpl omistusosuus %
AP-Tela Oy Kokkola 480 100,00
Japrotek Oy Ab Pietarsaari 100 000 100,00
Steva Oy Hollola 1 600 100,00
Stelzer Rührtechnik International GmbH Warburg, Saksa 100,00
Vaahto Group Asia Limited Hong Kong, Kiina 100,00
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12. VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä
Muut pitkäaikaiset saamiset 1 950 1 950
Yhteensä 1 950 1 950

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 1 950 1 950

Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä
Muut saamiset 1 031 868
Yhteensä 1 031 868

Lyhytaikaiset siirtosaamiset
Siirtosaamiset 40 46
Yhteensä 40 46

Lyhytaikaiset saamiset  yhteensä 1 072 914

Tytäryhtiöosakkeiden arvonalennustestaus  

Tytäryhtiöiden osakkeiden arvo emoyhtiössä on alkuperäinen hankintahinta, johon on lisätty myöhemmin tehdyt sijoitukset tytäryhtiöiden oman 

pääoman vahvistamiseksi. Osakkeiden arvolla on merkittävä vaikutus emoyhtiön omavaraisuusasteeseen ja sitä kautta muun muassa omaan 

pääomaan. Tytäryhtiöiden osakkeiden arvonalennustestaus on tehty perustuen tilinpäätöksen 31.12.2014 tilanteeseen. AP-Tela Oy:n osakkeiden 

hankintamenosta 1.667.257,70 euroa tehty 1.667.257,70 euron arvonalennuskirjaus. Laskelmien perusteella ei ole viitteitä muiden tytäryhtiöiden 

osakkeiden arvonalentumisesta.

1000 EUR 31.12.2014 31.12.2013

SIJOITUKSET 

Konserniyritysten osakkeet
Hankintameno tilikauden alussa 10 619 10 619
Hankintameno tilikauden lopussa 10 619 10 619

Kertyneet poistot tilikauden alussa 5 281 5 111
Tilikauden poisto ja arvonalennukset 1 667 170
Kertyneet poistot tilikauden lopussa 6 948 5 281

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 3 671 5 338

Muut osakkeet
Hankintameno tilikauden alussa 19 19
Hankintameno tilikauden lopussa 19 19

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 19 19

Sijoitukset yhteensä 3 690 5 357

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot
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1000 EUR 31.12.2014 31.12.2013

13. OMA PÄÄOMA
Osakepääoma tilikauden alussa 2 872 2 872
Osakepääoma tilikauden lopussa 2 872 2 872

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa 3 362 0
Maksullinen osakeanti 1 040 2 250
Tytäryhtiön hankinta (osakevaihdon apporttisijoitus) 0 1 112
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa 4 402 3 362

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

Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden alussa -12 730 -4 610
Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden lopussa -12 730 -4 610

Tilikauden voitto/tappio -4 589 -8 120

Oma pääoma yhteensä -7 817 -4 268

Laskelma jakokelpoisista voittovaroista
Voitto edellisiltä tilikausilta -12 730 -4 610
Tilikauden voitto/tappio -4 589 -8 120

Jakokelpoiset varat yhteensä -17 319 -12 730

Osakkeiden määrä lajeittain tilikauden lopussa kpl kpl
A-osakkeet (1 ääni/osake) 5 977 360 3 977 360
Yhteensä 5 977 360 3 977 360

Osakepääoman jakautuminen lajeittain euroa euroa
A-osakkeet (1 ääni/osake) 2 872 302 2 872 302
Yhteensä 2 872 302 2 872 302

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot
Pääomalainasaatavat tytäryhtiöiltä

Pitkäaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä ovat OYL 12 luvun 1-2 §:n tarkoittamia pääomalainoja Japrotek Oy Ab:lle. Emoyhtiöllä oli tilin-

päätöshetkellä 31.12.2014 pääomalainasaatavia tytäryhtiö Japrotek Oy Ab:lta 1,95 milj. euroa.

Tytäryhtiöiden pääomalainasaatavien arvonalennustestaus on tehty perustuen tilinpäätöksen 31.12.2014 tilanteeseen. Arvonalennustestaus-

laskelmissa kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritetty käyttöarvoon perustuen. Laskelmissa käytetyt kassavirtaennusteet pohjautuvat johdon 

vuosikohtaisiin tuloslaskelma- ja ylläpitoinvestointiennusteisiin, jotka on laadittu konsernin budjetointiprosessin yhteydessä. Johto perustaa ennus-

teensa toteutuneeseen kehitykseen sekä käsitykseensä alansa kasvunäkymistä. Kasvuennusteissa huomioidaan hyväksytyt investointipäätökset. 

Taloudelliset suunnitelmat ja ennusteet on laadittu testattaville yksiköille viiden vuoden jaksolle, ja tälle ajanjaksolle on testauslaskelmissa ennakoitu 

rahavirtoja. Kasvuvauhti, jota on käytetty ekstrapoloitaessa rahavirtoja suunnitelmien jälkeiselle ajalle, on ollut 0 %. Diskonttokorkona on käytetty 

Vaahto Groupille määritettyä pääoman tuottovaatimusta (WACC) ennen veroja.  Diskonttokorko tilikaudella 2014 oli 12,11 %.

Laskelmien perusteella ei ole viitteitä Japrotek Oy Ab:n pääomalainasaatavien arvonalentumisesta.

Koska laskelmissa käytetyt liikevaihto- ja käyttökatetasot eivät kuvasta edellisten vuosien toteutunutta kehitystä, niihin sisältyy epävarmuutta.

Tilinpäätökseen 31.12.2013 tehdyn Vaahto Paper Technology Oy:n pääomalainasaatavien alaskirjauksen,11,1 milj. euroa, vuoksi emoyhtiön oma 

pääoma oli negatiivinen tilikaudella 2013. Tilikauden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä saatu osakepääoman lisäys sekä lainojen anteeksiannot 

vaikuttivat positiivisesti emoyhtiön omaan pääomaan.  Tilikaudella 2014 emoyhtiön omaa pääomaa alentaa kuitenkin pakolliset varaukset liittyen 

tytäryhtiö Vapate Oy:n rahalaitos- ja eläkelainoihin, joissa emoyhtiö on ollut takaajana. Kyseiset lainat, joiden yhteissumma on noin 3,8 milj. euroa, 

erääntyivät Vapate Oy:n konkurssissa. Lisäksi emoyhtiön omaa pääomaa alentaa tilikaudella 2014 kirjattu arvonalentumiskirjaus, noin 1,7 milj. 

euroa, tytäryhtiö AP-Tela Oy:n osakkeista.
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1000 EUR 31.12.2014 31.12.2013

14. PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset
Takuuvaraukset 200 0
Lainatakuuvaraus 3 763 0
Muut varaukset 800 0
Yhteensä 4 763 0

15. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikaiset velat ulkopuolisille
Lainat rahoituslaitoksilta 0 3 952
Lainat muilta 0 2 000
Yhteensä 0 5 952

Ostovelat pitkäaikaiset
Pitkäaikaiset ostovelat 42 0
Yhteensä 42 0

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 42 5 952

16. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikaiset korolliset velat ulkopuolisille
Lainat rahoituslaitoksilta 1 282 0
Lainat muilta 2 000 0
Käytössä oleva shekkitililuotto 3 996 3 132
Yhteensä 7 277 3 132

Lyhytaikaiset korolliset velat samaan konserniin kuuluville yrityksille
Muut velat 2 239 3 040
Yhteensä 2 239 3 040

Lyhytaikaiset korottomat velat ulkopuolisille
Ostovelat 159 152
Muut velat 124 111
Siirtovelat 395 151
Yhteensä 678 414

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät:
Jaksotetut henkilöstökulut 292 127
Jaksotetut korkovelat 88 23
Muut siirtovelat 16 1
Siirtovelat yhteensä 395 151

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 10 194 6 586

Lyhytaikaisiin korollisiin velkoihin sisältyy konsernitilivelka Japrotek Oy Ab:lle 2,2 milj.euroa. 
Vastaavasti emoyhtiön pitkäaikaisiin saamisiin sisältyy emoyhtiön pääomalainasaaminen Japrotek Oy Ab:lta 1,95 milj. euroa.

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot
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MUUT LIITETIEDOT

1000 EUR 31.12.2014 31.12.2013

17. VAKUUDET JA VASTUUT

ANNETUT VAKUUDET

Muut annetut vakuudet
Vaahto Group Plc Oyj on antanut vakuudeksi tytäryhtiöidensä Japrotek Oy Ab:n, AP-Tela Oy:n sekä Stelzer Rührtechnik International GmbH:n 
osakekannat.

Vakuudeksi annettujen tytäryhtiöosakkeiden kirjanpitoarvot yhteensä 3 573 5 240

VASTUUSITOUMUKSET

Leasingsopimuksista maksamatta olevat määrät
Tilikaudella 2014 maksettavat 36 143
Myöhemmin maksettavat 8 45
Yhteensä 45 189

Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vastuusitoumukset
Asiakkaille ja toimittajille annetut takaukset 200 0
Pankkitakauslimiittien vakuudeksi annetut takaukset 6 204 4 110
Takausvakuutusten vakuudeksi annetut takaukset 0 2 175
Lainojen vakuudeksi annetut takaukset 1 542 3 580
Vuokratakausten vakuudeksi annetut takaukset 400 400

Yhteensä 8 346 10 265

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot
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Emoyhtiön tilikauden tappio on 4.589.342,49 euroa eikä emoyhtiöllä ole voitonjakokelpoisia varoja.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tappio katetaan voittovarojen tililtä.

Lahdessa 10. maaliskuuta 2015

Reijo Järvinen Sami Alatalo

Mikko Vaahto Topi Karppanen

Hallituksen ehdotus
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Olemme tilintarkastaneet Vaahto Group Plc 

Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toiminta-

kertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.2014 

– 31.12.2014. Tilinpäätös sisältää konsernin ta-

seen, laajan tuloslaskelman, laskelman oman 

pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja 

liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskel-

man, rahavirtalaskelman ja liitetiedot. 

HALLITUKSEN JA 
TOIMITUSJOHTAJAN VASTUU 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpää-

töksen ja toimintakertomuksen laatimisesta 

ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa oikeat ja 

riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen 

kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) 

mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakerto-

mus antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa 

voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintaker-

tomuksen laatimista koskevien säännösten 

mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varain-

hoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämi-

sestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on 

lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla 

järjestetty.

TILINTARKASTAJAN 
VELVOLLISUUDET

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme 

tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpää-

töksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimin-

takertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, 

että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. 

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suo-

messa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan 

mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, 

että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkas-

tuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuu-

den siitä, onko tilinpäätöksessä tai toiminta-

kertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja 

siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai 

toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laimin-

lyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorva-

usvelvollisuus yhtiötä kohtaan taikka, rikkoneet 

osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. 

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä 

tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpää-

tökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä 

luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. 

Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan 

harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai 

virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden 

riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioides-

saan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen 

valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä 

oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen 

ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. 

Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pysty-

äkseen suunnittelemaan olosuhteisiin näh-

den asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet 

mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi 

lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehok-

kuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös so-

vellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden 

asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien 

kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä 

tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen 

esittämistavan arvioiminen. 

Käsityksemme mukaan olemme hank-

kineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen 

määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastu-

sevidenssiä.

LAUSUNTO KONSERNI-
TILINPÄÄTÖKSESTÄ

Lausuntonamme esitämme, että konserniti-

linpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen 

kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) 

mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin 

taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan 

tuloksesta ja rahavirroista.

LAUSUNTO TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA 
TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja 

toimintakertomus antavat Suomessa voimassa 

olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 

laatimista koskevien säännösten ja määräysten 

mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin 

sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja talo-

udellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja 

tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. 

Lahdessa, 10. päivänä maaliskuuta 2015

Ernst & Young Oy

KHT-yhteisö

Erkka Talvinko

KHT

Tilintarkastuskertomus
VAAHTO GROUP PLC OYJ:N YHTIÖKOKOUKSELLE



VAAHTO GROUP

Vaahto Group Plc Oyj

Laiturikatu 2

PL 5

15141 LAHTI

Puh. 020 1880 511

Fax  020 1880 301

etunimi.sukunimi@vaahto.fi

www.vaahto.fi

VAAHTO PROCESS TECHNOLOGY

Japrotek Oy Ab

Pohjantie 9

PL 12

68601 PIETARSAARI

Puh. 020 1880 511

Fax  020 1880 449

etunimi.sukunimi@vaahto.fi

Steva Oy

Pohjantie 9

PL 12

68601 PIETARSAARI

Puh. 020 1880 511

Fax  020 1880 449

etunimi.sukunimi@vaahto.fi

Stelzer Rührtechnik International GmbH

Speckgraben 20

D-34414 Warburg 

GERMANY

Puh. + (49) 5641 903-0

Fax  + (49) 5641 903-50

etunimi.sukunimi@stelzer.eu

www.stelzer.eu

AP-Tela Oy

Ahertajantie 18

67800 KOKKOLA

Puh. 020 1880 511

Fax  020 1880 660

etunimi.sukunimi@vaahto.fi

Yhteystiedot

Vuosikertomuksen ulkoasu ja katsaustekstien editointi:  

Viestintätoimisto Pilkku Oy, www.pilkkutehdas.fi



www.vaahto.fi


