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VAPO OY OSAVUOSIKATSAUS 1.5.-31.12.2017 
 
Vuosikolmannes lyhyesti: 
 
Syys-joulukuu 2017: 
 

 Konsernin liikevaihto syys-joulukuussa 2017 oli 132,6 (130,5 syys-joulukuu 2016) 
miljoonaa euroa 

 Käyttökate (EBITDA) oli 19,5 (18,5) miljoonaa euroa, 14,7 (14,2) prosenttia 
liikevaihdosta  

 Liikevoitto (EBIT) oli 9,4 (8,5) miljoonaa euroa, 7,1 (6,5) prosenttia liikevaihdosta, 
liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia tuottoja 2,0 (0,4) miljoonaa euroa 

 Tulos/osake 234 (155) euroa 

 Vapaa kassavirta ennen veroja oli 11,4 (-1,5) miljoonaa euroa 

 Bruttoinvestoinnit olivat 11,3 (13,9) miljoonaa euroa. 
 

 
Touko-joulukuu 2017: 
 

 Konsernin liikevaihto touko-joulukuussa 2017 oli 227,9 (218,4 touko-joulukuu 2016) 
miljoonaa euroa 

 Käyttökate (EBITDA) oli 24,3 (24,3) miljoonaa euroa, 10,7 (11,1) prosenttia 
liikevaihdosta 

 Liikevoitto (EBIT) oli -0,6 (-0,5) miljoonaa euroa, -0,2 (-0,2) prosenttia liikevaihdosta, 
liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia tuottoja 2,5 (1,4) miljoonaa euroa 

 Tulos/osake -93 (-215) euroa 

 Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (pre-tax ROIC) oli 3,1 (2,6) prosenttia 

 Vapaa kassavirta ennen veroja oli 13,1 (16,1) miljoonaa euroa 

 Bruttoinvestoinnit olivat 21,8 (26,2) miljoonaa euroa 

 Omavaraisuusaste 31.12.2017 oli 47,5 (42,7) prosenttia 

 Korolliset nettovelat 31.12.2017 olivat 266,2 (316,8) miljoonaa euroa 

 Korollisten nettovelkojen suhde käyttökatteeseen (net debt / EBITDA) 31.12.2017 oli  
4,7 (7,0) 

 Energiaturvetta toimitettiin 5,3 (5,3) TWh. 
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Toimitusjohtaja Vesa Tempakka: Heikon turvetuotantokesän aiheuttamia tappioita 
kiritty hyvin kiinni. 

Konsernin liikevaihto tilikauden toisella vuosikolmanneksella (syys-joulukuu 2017) oli 
132,6 (130,5) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto päättyneellä vuosikolmanneksella 
oli 9,4 (8,5) miljoonaa euroa. Katsausjakson vapaa kassavirta oli 11,4 (-1,5) miljoonaa 
euroa. Vahvaan kassavirtaan vaikutti tietoisesti pienennetyt varastot pelletissä ja 
metsähakkeessa, sekä huonon turvetuotantokesän seurauksena ennakoitua pienemmät 
varastot energiaturpeessa.  

Konsernin kumulatiivinen liikevaihto touko-joulukuussa 2017 oli 227,9 (218,4) miljoonaa 
euroa. Liikevaihdon kasvu vertailukauteen verrattuna tuli erityisesti kasvaneesta 
lämmön ja puupolttoaineiden kysynnästä sekä Kekkilä-konsernin 
ammattiviljelyliiketoiminnan kasvusta. Vertailukauden liikevaihtoon sisältyy 2,6 
miljoonaa euroa liikevaihtoa Kekkilän Norjan toiminnoista, joka myytiin edellisellä 
tilikaudella. Kumulatiivinen liiketulos oli -0,6 (-0,5) miljoonaa euroa. Tulosta heikensi 
suunniteltua alhaisempi turvetuotantovolyymi, jonka kustannusvaikutus oli 8,4 (5,0) 
miljoonaa euroa. 
 
”Olen tyytyväinen siihen, että yhtiö on onnistunut keventämään tasettaan ja 
pienentämään velkaisuuttaan vahvan kassavirran ja rahoitusjärjestelyjen ansiosta. 
Kylmä toukokuu oli Kekkilä-konsernille heikko eikä talvikaan tähän mennessä ole ollut 
erityisen kylmä, mikä tukisi lämmön ja polttoaineiden kysyntää. Näistä syistä huolimatta 
olemme onnistuneet parantamaan toimintaamme eri osa-alueilla, ja nyt olemme jo 
edellä edellistä vuotta ja normaalisti vahvin vuosikolmannes on vielä edessä. Erityisesti 
haluaisin nostaa tässä esiin kannattavuuden parantamisen Vapo Oy:n pelletissä ja 
puupolttoaineissa, Kekkilä-konsernissa sekä tytäryhtiöissämme Ruotsissa ja Virossa”, 
toimitusjohtaja Tempakka sanoo. 
 
Tempakan mukaan loppuvuodesta 2017 käynnistynyt Vapo Oy:n ylimääräisen 
maaomaisuuden myynti on lähtenyt hyvin käyntiin. Myyntitarjoukset ovat herättäneet 
runsaasti kysyntää ja kauppoja on tehty tähän mennessä noin kolmella miljoonalla 
eurolla. Merkittävin yksittäinen kauppa oli noin 1200 hehtaarin kokonaisuus, jolla Vapo 
Oy myi omistamiaan maita Suomen valtiolle suojeluun eri puolilla Suomea. Talvi ei 
tyypillisesti ole hyvää myyntiaikaa maaomaisuudelle. Tahdin arvioidaan kiihtyvän 
keväällä ja myynneille asetettujen tavoitteiden toteutuvan lähivuosien aikana. 
 
Syksyn aikana yhtiö on tarkastellut liiketoimintastrategiaansa ja lähtee suunnittelemaan 
toimintaansa kolmen liiketoiminta-alueen pohjalta, jotka ovat Energia, Kasvualustat ja 
Uudet liiketoiminnat. Tavoitteena on rakentaa konsernin johtamis- ja 
organisaatiorakenne vastaamaan näitä kolmea liiketoiminta-aluetta kuluvan tilikauden 
loppuun mennessä. 
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Kehitys liiketoimintasegmenteittäin 
 
Raportointisegmentit muodostuvat konsernin erillisyhtiöistä Vapon johtamismallin 
mukaisesti. Vapo Oy:n segmentissä raportoidaan kuitenkin myös energialiiketoimintaa 
palvelevien pienempien yhtiöiden tulokset, sillä myös niiden toimintaa ohjataan Vapo 
Oy:n kautta. Näitä yhtiöitä ovat Salon Energiantuotanto Oy, Piipsan Turve Oy, Suo Oy 
ja Hanhisuon Turve Oy. 
 
Vapo-konsernin meneillään oleva strategian uudistustyö tulee muuttamaan konsernin 
johtamismallia tulevaisuudessa. Uuden johtamismallin käyttöönotto ja vaikutus 
segmenttiraportointiin tapahtuu seuraavan tilikauden alussa 1.5.2018.  
 
 
Vapo Oy 
 
Vapo Oy tarjoaa yrityksille, kunnille ja kuluttajille paikallisia polttoaineita, 
lämpöratkaisuja ja ympäristöturpeita. Polttoaineiden osuus yhtiön ulkoisesta 
liikevaihdosta on noin 70 prosenttia, lämpöratkaisujen noin 25 prosenttia ja 
ympäristöturpeiden noin 5 prosenttia. Yhtiön uusimmat kaupalliset liiketoiminnat ovat 
Vapo Fibers ja Vapo Carbons. Vapo Fibers keskittyy turpeesta saatavan turvekuidun 
hyödyntämiseen teollisessa mittakaavassa uusissa käyttötarkoituksissa. Vapo Carbons 
tähtää teknisten hiilten kasvaville kansainvälisille markkinoille turvetta raaka-aineena 
käyttävällä tuotteella. 
 
Katsauskauden tärkeimmät tapahtumat olivat Lämpö ja sähkö -liiketoiminnan uusien 
kasvuinvestointien käyttöönotto, mikä kasvatti lämmön myyntiä vertailukauteen 
verrattuna. Polttoaineiden kysyntä jäi puolestaan hieman vertailukaudesta. 
 
Tilikauden toisen tertiilin (syys-joulukuu 2017) liikevaihto oli 90,0 (90,3 syys-joulukuu 
2016) miljoonaa euroa. Liikevoitto raportointijaksolta oli 8,1 (9,2) miljoonaa euroa. 
Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia tuottoja 1,1 (1,1) miljoonaa euroa, josta 0,9 
miljoonaa euroa tuli Padasjoen vakuutuskorvauksesta. Syys-joulukuun 2017 
bruttoinvestoinnit olivat 9,2 (11,3) miljoonaa euroa.  
 
Lämpö ja sähkö -liiketoiminnan myynnin ja liiketuloksen kehitys oli raportointikaudella 
suotuisaa. Tilikauden aikana käyttöön otetut Valion Jyväskylän sekä Patrian Hallin 
Jämsässä lämpöä ja höyryä toimittavat uudet laitokset kasvattivat myyntiä ja tulosta 
vertailukaudesta. Kaukolämpöliiketoiminta laajeni Luodon kuntaan. Lämpöliiketoiminnan 
laajeneminen jatkuu. Vapo voitti raportointikauden aikana muun muassa Haapaveden 
varikon lämmöntoimituksen kilpailutuksen. 
 
Polttoaineet-liiketoiminnan kannattavuutta alensi turvetuotannon jääminen suunniteltua 
pienemmäksi. Turpeen myynnin volyymi laski kuusi prosenttia vertailukaudesta puun 
käytön merkittävän kasvun sekä asiakkaiden laitosrikkojen vuoksi. Kesän 2017 
turvetuotantokaudella turvetta nostettiin kolmantena kesänä peräkkäin merkittävästi 



5 
 

 

sekä tavoiteltua että lämmityskauden tilauskantaa alhaisempi määrä. Edellisinä vuosina 
tuotetut varastot turvaavat huonon tuotantokesän jälkeenkin asiakkaiden poltto-, kasvu-, 
ympäristö- ja kuiviketurvetoimitukset vielä kuluvalla tilikaudella. Metsäpolttoaineiden ja 
pelletin kannattavuus parani vertailukaudesta toimintatapojen kehittämisen ja 
tehokkaamman logistisen ohjauksen ansiosta. 
 
Yhtiön touko-joulukuun 2017 liikevaihto oli 140,6 (132,5) miljoonaa euroa ja liikevoitto    
-2,5 (1,3) miljoonaa euroa. Liikevoittoon sisältyy kesän alhaisesta turvetuotannosta 
johtuneita tulosvaikutteisia kustannuksia yhteensä 8,4 (5,0) miljoonaa euroa sekä 
kertaluonteisia tuottoja 1,6 (2,0) miljoonaa euroa. Touko-joulukuun investoinnit olivat 
16,3 (20,1) miljoonaa euroa. 
 

 
 
Neova AB  
 
Neova AB on Vapo Oy:n ruotsalainen tytäryhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen kaukolämpöä 
sekä räätälöityjä lämmitysratkaisuja teollisille asiakkaille. Lisäksi yhtiö tuottaa ja 
toimittaa turvetuotteita energia-asiakkailleen sekä kasvuturvetuotteiden käyttäjille ja 
muille turpeen teollisille jalostajille. Vuosimyynti jakaantuu lähes tasan lämpöratkaisujen 
ja turvetuotteiden kesken. 
 
Katsauskauden liikevaihtoa ja kannattavuutta paransi turvetuotteiden kysynnän kasvu 
sekä omaisuuden myyntivoitto. Myös osakkuusyhtiö Scandbio AB:n liiketulos parani 
merkittävästi vertailukaudesta. 
 
Tilikauden toisen tertiilin (syys-joulukuu 2017) liikevaihto oli 16,9 (15,3 syys-joulukuu 
2016) miljoonaa euroa. Kauden liiketulos oli 1,9 (1,1) miljoonaa euroa. Katsauskauden 
liiketulokseen sisältyy omaisuuden myynneistä kertynyt 1,1 miljoonan euron 
myyntivoitto. Syys-joulukuun 2017 bruttoinvestoinnit olivat 1,8 (1,3) miljoonaa euroa.  
 
Touko-joulukuun 2017 liikevaihto oli 25,9 (23,6) miljoonaa euroa ja liiketulos 0,3 (-1,0) 
miljoonaa euroa. Liiketulos sisältää kertaluonteisia tuottoja 1,0 (0,2) miljoonaa euroa. 
Touko-joulukuun investoinnit olivat 2,9 (2,3) miljoonaa euroa.  
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AS Tootsi Turvas 
 
AS Tootsi Turvas on Vapo Oy:n virolainen tytäryhtiö, jonka pääliiketoiminta muodostuu 
kasvu- ja energiaturvetuotteiden ja puupolttoaineiden myynnistä sekä 
lämmöntuotannosta ja -myynnistä. Kasvuturve muodostaa vuosimyynnistä 45 
prosenttia, puupolttoaineet 30 prosenttia, energiaturve 15 prosenttia ja lämpö 10 
prosenttia. 
 
Katsauskaudella energiaturpeen kysyntä kasvoi, minkä lisäksi alentuneet turpeen 
logistiikkakustannukset paransivat kannattavuutta. 
 
Tilikauden toisen tertiilin (syys-joulukuu 2017) liikevaihto oli 5,6 (5,5 syys-joulukuu 2016) 
miljoonaa euroa. Kauden liikevoitto oli 0,8 (0,3) miljoonaa euroa. Erityisen sateinen 
syksy on aiheuttanut koko Virossa pulaa puupolttoaineista, kun tiestö ei ole kestänyt 
korjuukalustoa. Tämä vaikutti myös yhtiön puupolttoaineiden myyntiin ja kustannuksiin. 
Muutamissa merkittävissä kohteissa puuta pystyttiin kuitenkin korvaamaan 
energiaturpeella. Syys-joulukuun 2017 bruttoinvestoinnit olivat 0,2 (0,3) miljoonaa 
euroa.  
 
Touko-joulukuun 2017 liikevaihto oli 10,0 (8,5) miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,3 (0,4) 
miljoonaa euroa. Touko-joulukuun investoinnit olivat 0,7 (1,9) miljoonaa euroa.  
 

 
 
 
 
 
Kekkilä-konserni  
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Kekkilä-konserni kehittää, valmistaa ja toimittaa puutarha-alan korkealaatuisia 
kasvualustoja, kasvinravinteita ja katemateriaaleja sekä kotipuutarhan ja pihan 
rakentamisen tuotteita harrastajille, ammattiviljelijöille ja viherrakentajille.  
 
Tilikauden toisen tertiilin (syys-joulukuu 2017) liikevaihto oli 22,4 (20,7 syys-joulukuu 
2016) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvua vauhditti erityisesti ammattiviljelytuotteiden 
hyvä kysyntä sekä puutarhatuotteiden kuluttajamyynnin kasvu Ruotsissa. Myös 
viherrakentaminen kasvatti myyntiään Suomessa ja Ruotsissa. Liiketulos oli -1,7 (-3,0) 
miljoonaa euroa. Kekkilä-konsernin bruttoinvestoinnit olivat 1,6 (1,0) miljoonaa euroa.  
 
Kekkilä-konsernin touko-joulukuu 2017 liikevaihto oli 58,1 (56,1) miljoonaa euroa. 
Liikevaihto parani kaikissa pääliiketoiminnoissa. Liikevoitto oli 1,5 (-0,5) miljoonaa 
euroa. Tulokseen sisältyy -0,1 (-0,3) miljoonan euron kertaluonteinen kustannus. 
Kekkilä-konsernin bruttoinvestoinnit olivat 2,1 (1,8) miljoonaa euroa. 
 

 

 
Muut toiminnot 
 
Muut-segmentti pitää sisällään Vapo Clean Waters Oy:n, Tanskan tytäryhtiön Vapo 
A/S:n sekä Forest BtL:n, jonka operatiivinen toiminta lakkautettiin vuonna 2014.  
 
Vapo Clean Waters Oy on saanut markkina-asemaa kaupunkien hulevesien 
suunnittelu- ja asiantuntijaprojekteissa Suomessa. Myös teollisuuden ja yhdyskuntien 
vesienkäsittelyssä on tehty uusia avauksia raportointikaudella. Merkittävin osuus 
liikevaihdosta tulee edelleen lukuisista metsätalouden vesiensuojeluhankkeista. 
 
Muut-segmentin vaikutus liiketulokseen syys-joulukuussa oli -0,3 (-0,3) miljoonaa euroa 
ja touko-joulukuussa -0,5 (-0,6) miljoonaa euroa. 
 

 
Kassavirta, investoinnit ja rahoitus 
 
Vapaa kassavirta ennen veroja touko-joulukuussa 2017 oli 13,1 (16,1) miljoonaa euroa. 
Käyttökate (EBITDA) oli 24,3 (24,3) miljoonaa euroa. Varastojen pieneneminen alensi 
käyttöpääomaa, mikä paransi kassavirtaa 7,6 (-9,4) miljoonalla eurolla.  
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Touko-joulukuun 2017 bruttoinvestoinnit olivat 21,8 (26,2) miljoonaa euroa. 
Investointien suhde poistoihin oli 0,9 (1,1). Kokonaisinvestoinneista 45 prosenttia 
kohdistui Lämpö ja sähkö -liiketoiminnan kasvattamiseen sekä käyttö- ja 
kunnossapitoon. Turvetuotantoalueiden valmisteluinvestointien osuus kokonaisuudesta 
oli 32 prosenttia. Uusien liiketoimintojen kehittämisinvestoinnit olivat yhdeksän 
prosenttia kokonaisinvestoinneista. Nettoinvestoinnit raportointikaudella olivat 18,8 (1,3) 
miljoonaa euroa. 
 
Vapo Oy maksoi osinkoja omistajilleen syyskuussa yhteensä 4,0 (12,0) miljoonaa 
euroa. Korolliset nettovelat olivat raportointikauden lopussa 266,2 (316,8) miljoonaa 
euroa. Korolliset nettovelat sisältävät Vapo Oy:n tytäryhtiössä olevan 5,0 miljoonan 
euron pääomalainan. Korollisten nettovelkojen suhde edellisen 12 kuukauden 
käyttökatteeseen (net debt/EBITDA) 31.12.2017 oli 4,7 (7,0). Lyhytaikainen korollinen 
velka oli 60,0 (102,4) miljoonaa euroa. Konsernin pitkäaikaisista korollisista veloista 
42,4 prosenttia on omavaraisuuteen sidotun kovenanttiehdon piirissä, jonka ehdot 
täyttyivät katsauskauden lopussa. Omavaraisuusaste oli joulukuun lopussa 47,5 (42,7) 
prosenttia ja nettovelkaantumisaste 80,9 (96,8) prosenttia. Konsernin taseen 
loppusumma oli 723,4 (799,5) miljoonaa euroa. Konsernin nettorahoituserät olivat -3,7 
(-6,6) miljoonaa euroa. Nettorahoituserät olivat -1,6 (-3,0) prosenttia liikevaihdosta. 
 

Yhtiökokoukset 

Vapo Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 9.10.2017. Yhtiökokous 
vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.5.2016-30.4.2017 ja 
myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä 
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti maksaa 30.4.2017 päättyneeltä tilikaudelta 
osinkoa 133,33 euroa osakkeelta, yhteensä 4,0 miljoonaa euroa. Osingon maksupäivä 
oli 9.10.2017. 

Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenmääräksi kahdeksan. Puheenjohtajaksi 
valittiin Johanna Ojala-Niemelä ja varapuheenjohtajaksi Heikki Miilumäki. Markku 
Eestilä, Hanna Halmeenpää, Reijo Hongisto, Hannu Hoskonen, Eero Kubin, Esko 
Kurvinen, Tommi Lunttila ja Tiina Snicker valittiin uudelleen jäseniksi. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. Puheenjohtajana jatkaa Jan 
Lång ja varapuheenjohtajaksi valittiin Markus Tykkyläinen. Tuomas Hyyryläinen, Pirita 
Mikkanen, Minna Pajumaa ja Minna Smedsten jatkavat myös hallituksen jäseninä. 
Juhani Järvelä ja Risto Kantola valittiin uusina jäseninä hallitukseen. 

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena 
tilintarkastajana KHT Ari Eskelinen. 

Vapo Oy:n hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen henkilöstövaliokunnan jäseniksi 
Jan Långin (puheenjohtaja), Tuomas Hyyryläisen, Juhani Järvelän ja Minna Pajumaan. 
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Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Minna Smedsten (puheenjohtaja), Risto Kantola, 
Pirita Mikkanen ja Markus Tykkyläinen. 
 
 
Toimintaan sisältyvä luontainen kausivaihtelu  
 
Vuodenaikojen mukaan vaihteleva lämmitystarve tuo syklisyyttä konsernin 
energialiiketoimintaan. Päättynyt toinen vuosikolmannes aloitti varsinaisen 
lämmityskauden ja tulevien talvikuukausien lämpötilalla on merkittävä vaikutus koko 
tilikauden taloudellisen tulokseen. 
 
Kekkilä-konserni keskittyi toisella vuosikolmanneksella seuraavan kevään 
myyntisesonkiin puutarhatuotteiden myynnin, markkinoinnin ja tuotannon osalta. 
Kevätsesongin ajoittumisella on suuri vaikutus koko Kekkilä-konsernin tilikauden 
tulokseen. 
  
  



10 
 

 

 
Henkilöstö  
  
Tilivuoden toisella vuosikolmanneksella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 749 
(765) henkilöä.   
 

 
 
Vapo Oy:n ja Kekkilä Oy:n yt-neuvottelukunnat kokoontuivat vuosikellon mukaisesti 
kerran raportointijaksolla. 
 
Yhtiön panostukset turvallisuuskulttuurin parantamiseen näkyvät tapaturmien 
lukumäärän ja tapaturmataajuuden laskuna sekä turvallisuushavaintojen ja niiden 
perusteella tehtävien parannustoimenpiteiden kasvuna koko Vapo-konsernissa. Touko-
joulukuussa konsernissa sattui 14 tapaturmaa, joista ainoastaan 2 johti vähintään yhden 
päivän poissaoloon.  
 

 
*) Tapaturmataajuus = kaikki työterveyshuollon käynnin vaatineet tapaturmat / milj. työtuntia 
 
Vapo Oy:n varatoimitusjohtaja Jyrki Vainionpää irtisanoutui tehtävästään lokakuun 
lopussa. Varatoimitusjohtajan tehtävät on jaettu Lämpö ja sähkö -liiketoimintajohtajan 
sekä asiakasalue Suomen johtajien kesken. Vapo Oy:n talousjohtaja Suvi Kupiainen 
irtisanoutui ja jättää yhtiön helmikuun lopussa. KTM Antti Koivula on nimitetty vt. 
talousjohtajaksi 15.1.2018 alkaen. 
  
 

29

19 19 18 16

5/2015-4/2016 5/2016-4/2017 5-8/2017 5-12/2016 5-12/2017

Vapo-konsernin tapaturmataajuus (MTR*)
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Liiketoimintojen lähiajan riskit 
 
Energia-alaa koskevan lainsäädännön muutokset muodostavat merkittävän riskin 
Vapon energialiiketoimintaan.  
 
Suurten polttolaitosten (yli 50 MW) LCP-Bref –dokumentti, joka hyväksyttiin EU:ssa 
keväällä 2017, kiristää laitosten päästörajoja merkittävästi. Suomi ei saanut tavoitteitaan 
läpi kuusi vuotta kestäneessä päivitysprosessissa, ja sen vuoksi puuta ja turvetta 
käyttävien biomassalaitosten päästörajojen kiristykset ovat suhteellisesti paljon 
suuremmat kuin hiililaitoksilla. Pöyryn arvion mukaan energia- ja metsäteollisuuden 
laitoksiin onkin nyt investoitava 430 miljoonaa euroa uusien päästörajojen 
saavuttamiseksi. Myös laitosten vuotuiset ylläpitokustannukset kasvavat. Joissakin 
tapauksissa laitokset saattavat vähentää päästöjään myös korvaamalla turvetta 
puupolttoaineilla. BAT-päätelmien uusia päästörajoja on noudatettava 17.8.2021 
alkaen. 
 
Euroopan parlamentti, EU:n komissio ja EU-jäsenmaiden neuvosto sopivat 
kolmikantaneuvotteluissaan 14.12.2017 maankäyttösektorin LULUCF-
päästölaskennasta. Neuvottelutulos mahdollistanee Suomen tavoitteet lisätä metsien 
hakkuita 10 miljoonalla kiintokuutiometrillä. Neuvottelutuloksen myötä Suomen energia- 
ja ilmastostrategian tavoitteet uusiutuvan ja kotimaisen energian lisäämisestä 55 
prosenttiin vuonna 2030 voitaneen pitää voimassa. Lopulliset LULUCF-laskentasäännöt 
selviävät vasta vuosien 2018-2019 jälkeen. 
 
EU parlamentti päätti 17.1.2018 energian kestävyyskriteereistä Suomen 
neuvottelutavoitteiden mukaisesti. Vaikka kolmikantaneuvottelut ovat vielä käymättä, on 
hyvin todennäköistä, että rankapuuta (ns. pyöreä puu) on mahdollista käyttää 
metsähakkeen tuotannossa jatkossakin. Vapolle tämä oli merkittävä päätös, sillä 
rankapuu muodostaa merkittävän osan yhtiön metsähakkeen raaka-ainejakeena.  
 
EU parlamentti päätti 17.1.2018 myös tavoitella uusiutuvalle energialle sitovaa 35 
prosenttia osuutta vuoteen 2030, kun jäsenmaiden ja komission tavoite on 27 
prosenttia. Lopullista tavoitetta uusiutuvalle energialle ei vielä tiedetä, mutta selvää on, 
että biomassaraaka-aineiden kysyntä kasvaa niin sähkön ja lämmön kuin 
liikennepolttonesteidenkin tuotannossa. Tämä voi vaikuttaa energiaturpeen kysyntään 
siten, että turvetta korvataan yhä enemmän puupolttoaineilla. Kotimaisen 
energiaturpeen arvostus polttoainehuollon varmistajana voi kuitenkin myös kasvaa. 
 
Uusien kestävyyskriteerien myötä turpeen käyttö Vapon puupellettien tuotannon 
kuivauspolttoaineena on todennäköisesti lopettava kolmen vuoden siirtymäkauden 
jälkeen siitä, kun kestävyyskriteerit ovat tulleet voimaan. Kestävyyskriteerit luultavasti 
myös rajoittavat puupellettien käyttöä lauhdesähkön tuotannossa uusissa laitoksissa 
nykytilanteeseen verrattuna, jossa mm. pelletin käyttö hiilen seospolttoaineena on ollut 
sallittua. Pelletin tuonti lauhdesähkön tuotantoa varten on hyvin yleistä Keski-
Euroopassa. Lopullinen selvyys asiaan saadaan vuoden 2018 alkupuolella käytävien 
kolmikantaneuvottelujen jälkeen. 
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Metsäteollisuus on vaatinut metsähakkeen sähköntuotantotuen poistamista. 
Toteutuessaan tämä saattaisi johtaa energiaturpeen ja fossiilisten tuontipolttoaineiden 
verojen korottamiseen, jotta puuenergian kilpailukyky säilyisi ja Suomi voisi saavuttaa 
hiilidioksidin päästövähenemätavoitteensa. Mikäli näin tapahtuisi, CHP-tuotannon 
kilpailukyky heikentyisi oleellisesti, polttoaineiden kysyntä vähenisi ja energiaturpeen 
asema polttoainemarkkinoilla muuttuisi oleellisesti. Vapon kanta on, että metsähakkeen 
tuki ja ns. kiikkulautamalli metsähakkeen ja energiaturpeen välillä tulee säilyttää. Mikäli 
metsähakkeen tuki poistetaan, voisi se johtaa tilanteeseen, jossa jalostuskäyttöön 
soveltuva kuitupuu ilman mitään rajauksia ohjautuisi energiantuotantoon. 
 
Valtioneuvosto asetti syyskuussa 2017 parlamentaarisen yritystukiryhmän laatimaan 
tiekartan yritystukien uudistamiseksi. Metsähakkeen tuki ja turpeen energiavero 
kuuluvat tarkastelun piiriin. Ryhmän tavoitteena on julkistaa loppuraportti helmikuun 
lopussa 2018. 
 
EU:n linjaukset yhdessä Suomen energiapoliittisten linjausten kanssa vaikuttavat 
merkittävästi energia-alan toimintaympäristöön. Tämä voi pienentää Vapon perinteisten 
tuotteiden kysyntää ja edellyttää sopeutumista alan kehitykseen uusilla 
kokonaisratkaisuilla ja tuotteilla sekä panostuksilla uusien energia-alan ulkopuolisten 
liiketoimintojen kehittämiseen. 
  
Kesän 2017 turvetuotanto onnistui suunnitellusti Ruotsissa ja Virossa, mutta jäi 
tavoitteesta Suomessa. Suunnitellusta tavoitteesta jääminen lisää tilikaudelle 
kohdistuvia tuotetun turpeen yksikkökustannuksia varastoidun määrän jäädessä 
odotettua pienemmäksi. Aiempien tuotantokausien tuotannon varmuusvarastoinnin 
ansiosta alhaiseksi jäänyt turvetuotanto ei kuitenkaan vaikuta Vapon ja Kekkilän 
tuotteiden tarjontaan kuluvalla toimituskaudella. Ensi kesän mahdollisista huonoista 
säistä seuraavat epäedulliset tuotanto-olosuhteet muodostavat aiempaa suuremman 
riskin turvetuotteiden tarjonnalle. 
 
Mikäli edessä oleva talvi on keskimääräistä selvästi lämpimämpi, voi Vapon 
polttoaineiden ja lämmön myynti jäädä suunniteltua alhaisemmaksi johtaen 
kannattavuuden heikkenemiseen. Sähkön edelleen alhainen markkinahinta on johtanut 
yhdistetyn lämmön- ja sähköntuotantolaitoksissa ajomalleihin, joissa sähköä ei tuoteta 
lainkaan turvetta käyttävissä laitoksissa. 
 
Vapon uusien liiketoimintojen, Vapo Carbonsin ja Vapo Fibersin, tuotekehitystyö on 
edistynyt lupaavasti erityisesti markkinaselvitysten osalta. Sen sijaan tarvittavan 
tuotantoteknologian suunnittelu vie ennakoitua pidemmän ajan, mistä johtuen päätös 
mahdollisesta Carbonsin tehdasinvestoinnista tehdään aikaisintaan keväällä 2018. 
 
Yhtiöllä ei ole tiedossa merkittäviä oikeudellisiin riitoihin liittyviä riskejä. Muutoin Vapo-
konsernin liiketoiminnan lähiajan riskeissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 
edellisessä tilinpäätöksessä esitettyyn verrattuna. 
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Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

Syksyn aikana yhtiö on tarkastellut liiketoimintastrategiaansa ja lähtee suunnittelemaan 
toimintaansa kolmen liiketoiminta-alueen pohjalta, jotka ovat Energia, Kasvualustat ja 
Uudet liiketoiminnat. Tavoitteena on rakentaa konsernin johtamis- ja 
organisaatiorakenne vastaamaan näitä kolmea liiketoiminta-aluetta kuluvan tilikauden 
loppuun mennessä. 
 

 
Näkymät tilikauden loppuun 30.4.2018 
 
Vapo-konserni on maailman suurimpia energia- ja ympäristöturpeen tuottajia. Yhtiöllä 
on merkittävä rooli energiaomavaraisuuden ja huoltovarmuuden turvaajana. Poliittiset 
päätökset vaikuttavat olennaisesti liiketoiminnan kannattavuuteen ja kykyyn investoida. 
 
Konsernin liikevaihdon odotetaan ylittävän edellisen vuoden vertailukelpoisen 
liikevaihdon. Liikevoiton odotetaan paranevan selvästi vertailuvuodesta, mikäli 
lämmityskausi jatkuu normaalina. Uudet liiketoiminnat eivät vielä tuota merkittävää 
liikevaihtoa kuluvalla tilikaudella. 
 
 
Vantaa, 12.2.2018 
 
Vapo Oy  
 
 
 
Hallitus 
 
 
Lisätietoja antavat: 
 
Vesa Tempakka, Toimitusjohtaja 
puh. 020 790 5999 
 
Antti Koivula, vt. Talousjohtaja 
puh. 050 570 5589 
 
Ahti Martikainen, Johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet 
puh. 020 790 5608 
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Konsernin keskeiset tunnusluvut      

MEUR 9-12/2017 9-12/2016 5-12/2017 5-12/2016 
5/2016-
4/2017 

      

Liikevaihto 132,6 130,5 227,9 218,4 392,1 

Liikevoitto (EBIT) 9,4 8,5 -0,6 -0,5 20,0 

% liikevaihdosta 7,1 6,5 -0,2 -0,2 5,1 

Liikevoitto (EBIT) ennen arvonalentumisia 9,4 8,6 -0,6 -0,3 22,4 

% liikevaihdosta 7,1 6,6 -0,2 -0,1 5,7 

Tilikauden tulos 7,0 4,6 -2,8 -6,5 8,1 

      

   Käyttökate (EBITDA) 19,5 18,5 24,3 24,3 56,9 

+/- Käyttöpääoman muutos 0,7 -12,8 7,6 -9,4 14,7 

   - Nettoinvestoinnit -8,9 -7,2 -18,8 1,3 1,6 

Vapaa kassavirta ennen veroja 11,4 -1,5 13,1 16,1 73,2 

Bruttoinvestoinnit -11,3 -13,9 -21,8 -26,2 -39,6 

Sijoitetun pääoman tuotto % *   3,1 3,2 3,7 

Sijoitetun pääoman tuotto % ennen arvonalentumisia *   3,5 2,3 4,2 

Oman pääoman tuotto % *   3,6 1,2 2,6 

      

Taseen loppusumma   723,4 799,5 812,4 

Oma pääoma   329,3 327,3 339,7 

Korolliset nettovelat   266,2 316,8 269,6 

Omavaraisuusaste % **   47,5 42,7 43,0 

Korolliset nettovelat/käyttökate   4,7 7,0 4,7 

Nettovelkaantumisaste %   80,9 96,8 79,4 

      

Henkilöstö, keskimäärin   777 799 773 

      

*) Edelliset 12 kuukautta      

**) Omavaraisuutta laskettaessa taseen pääomalaina on laskettu omaksi pääomaksi 
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Osavuosikatsauksen taulukot  
 
Vapo Oy:n osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaus-standardin 
vaatimuksia.  
 
Osavuosikatsauksen laadinta IFRS:n mukaisesti edellyttää konsernin johdolta arvioiden 
ja oletusten käyttämistä. Nämä arviot ja oletukset vaikuttavat tase-erien arvoon, 
ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä raportointikauden tuottojen ja kulujen 
määriin. Arviot perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen, mutta lopulliset toteutumat 
saattavat poiketa tehdyistä arvioista. Tämän osavuosikatsauksen laadinnassa käytetyt 
arviot ovat samoja, joita sovellettiin tilivuoden 1.5.2016 - 30.4.2017 tilinpäätöksessä. 
 
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomat. 
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Konsernin laaja tuloslaskelma        

        

MEUR 9-12/2017 9-12/2016 Muutos % 5-12/2017 5-12/2016 Muutos % 5/2016-4/2017 

        

LIIKEVAIHTO 132,6 130,5 1,6 % 227,9 218,4 4,3 % 392,1 

Liiketoiminnan muut tuotot 2,9 6,3 -53,3 % 4,6 8,8 -47,1 % 11,0 

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 1,4 0,9 43,7 % 0 -0,5 -101,1 % 1,1 

Liiketoiminnan kulut -116,0 -118,3 -2,0 % -208,3 -202,9 2,6 % -346,2 

Poistot -11,5 -10,9 5,1 % -24,9 -24,0 3,5 % -35,6 

Arvonalentumiset 0 -0,1  0 -0,2  -2,4 

LIIKETULOS 9,4 8,5 -10,8 % -0,6 -0,5 -17,3 % 20,0 

Rahoitustuotot 2,6 2,5 3,7 % 4,7 6,2 -23,9 % 6,0 

Rahoituskulut -4,4 -5,1 -13,6 % -8,4 -12,8 -34,3 % -15,8 

VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 7,7 6,0 -28,5 % -4,3 -7,1 39,8 % 10,2 

Tuloverot -0,6 -1,4 -55,3 % 1,5 0,6 137,7 % -2,0 

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 7,0 4,6 -54,3 % -2,8 -6,5 57,2 % 8,1 

        

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:        

Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä -0,8 -0,1  -0,4 -0,4  -0,8 

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 6,3 4,5  -3,2 -6,9  7,3 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ        

        

Tilikauden voiton jakautuminen:        

Emoyhtiön osakkeenomistajille 7,0 4,7  -2,8 -6,4  8,1 

Määräysvallattomille omistajille 0 -0,1  0 0  0 

 7,0 4,6  -2,8 -6,5  8,1 

        

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:        

Emoyhtiön osakkeenomistajille 6,3 4,5  -3,2 -6,9  7,4 

Määräysvallattomille omistajille 0 -0,1  0 0  0 

 6,3 4,5  -3,2 -6,9  7,3 

        

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta 
laskettu osakekohtainen tulos         

        

Tulos/osake, euroa 234 155  -93 -215  271 

        

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 30 000 30 000  30 000 30 000  30 000 
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Konsernin tase    

    

MEUR 31.12.2017 31.12.2016 30.4.2017 

VARAT    

PITKÄAIKAISET VARAT    

Aineettomat hyödykkeet 13,4 11,7 12,9 

Liikearvo 5,3 6,0 5,4 

Maa- ja vesialueet 41,7 43,2 43,2 

Rakennukset ja rakennelmat 39,4 39,3 38,7 

Koneet ja kalusto 124,1 125,4 122,0 

Muut aineelliset hyödykkeet 224,9 222,8 221,6 

Keskeneräiset investoinnit 31,4 42,8 43,8 

Sijoitukset 20,0 20,0 21,4 

Pitkäaikaiset saamiset 3,3 3,0 3,3 

Laskennallinen verosaaminen 0,2 0,1 0,2 

PITKÄAIKAISET VARAT 503,7 514,2 512,5 

    

LYHYTAIKAISET VARAT    

Vaihto-omaisuus 131,7 156,1 123,5 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 67,0 74,2 80,9 

Rahat ja pankkisaamiset 21,0 44,9 95,5 

LYHYTAIKAISET VARAT 219,7 275,2 299,9 

    

MYYTÄVÄNÄ OLEVAT VARAT 0 10,1 0 

VARAT 723,4 799,5 812,4 

    

OMA JA VIERAS PÄÄOMA    

OMA PÄÄOMA    

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 328,9 326,3 339,3 

Määräysvallattomat omistajat 0,4 1,0 0,4 

OMA PÄÄOMA 329,3 327,3 339,7 

    

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA    

Laskennallinen verovelka 14,1 15,8 15,9 

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 230,5 266,8 241,1 

Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 6,9 7,2 7,1 

Pitkäaikaiset varaukset 7,6 7,6 7,7 

Eläkevelvoitteet 4,6 3,8 4,6 

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 263,8 301,2 276,5 

    

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA    

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 60,0 102,4 127,4 

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 70,3 67,1 68,8 
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LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 130,3 169,4 196,2 

    

MYYTÄVÄNÄ OLEVAT KOROLLISET JA KOROTTOMAT VELAT 0 1,6 0 

    

OMA JA VIERAS PÄÄOMA 723,4 799,5 812,4 

 
 

Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 

MEUR 
Osake-
pääoma  

Muut 
rahastot 

Muunto-
erot 

Voitto-
varat 

Oman 
pääoman 
ehtoinen 

laina Yht. 

Määräys-
vallattomat 
omistajat YHT. 

OMA PÄÄOMA 1.5.2017 50,5  30,2 -3,0 211,7 50,0 339,3 0,4 339,7 

Oman pääoman muutokset          

Osingonjako *) 0  0 0 -7,3 0 -7,3 0 -7,3 

Tilikauden laaja tulos yhteensä    -0,4 -2,8  -3,2 0 -3,2 

Muut muutokset 0  0 0 0 0 0 0 0 

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.2017 50,5  30,2 -3,5 201,6 50,0 328,9 0,4 329,3 

*) Osingonjako sisältää oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan korkoja 3,3 milj. euroa.     

MEUR 
Osake-
pääoma  

Muut 
rahastot 

Muunto-
erot 

Voitto-
varat 

Oman 
pääoman 
ehtoinen 

laina Yht. 

Määräys-
vallattomat 
omistajat YHT. 

OMA PÄÄOMA 1.5.2016 50,5  30,1 -2,2 208,8 0 287,1 1,0 288,2 

Oman pääoman muutokset          

Osingonjako 0  0 0 -4,0 0 -4,0 0 -4,0 

Tilikauden laaja tulos yhteensä    -0,4 -6,4  -6,9 0 -6,9 

Muut muutokset 0  0,1 0 -0,1 50,0 50,0 0 50,0 

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.2016 50,5  30,2 -2,7 198,3 50,0 326,3 1,0 327,3 
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Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma    

    

    

MEUR 5-12/2017 5-12/2016 5/2016-4/2017 

    

Liiketoiminnan rahavirta    

Tilikauden voitto/tappio -2,8 -6,5 8,1 

Oikaisut tilikauden tulokseen 24,9 24,9 44,5 

Käyttöpääoman muutos 7,3 -9,7 11,1 

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 29,4 8,7 63,8 

Nettorahoituskulut -1,9 -2,0 -5,7 

Maksetut verot liiketoiminnasta -0,9 -1,2 -1,5 

Liiketoiminnan rahavirta 26,6 5,5 56,6 

    

Investointien rahavirrat    

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -22,0 -25,0 -37,9 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 5,1 33,3 34,8 

Ostetut tytäryhtiöosakkeet 0 -1,2 -1,2 

Myydyt tytäryhtiöosakkeet 0 0 3,5 

Investoinnit pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltäviin 
sijoituksiin 0 0 0 

Luovutustulot pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävistä 
sijoituksista 0 0 3,6 

Investoinnit muihin sijoituksiin 0 0 0 

Luovutustulot muista sijoituksista 0,1 7,7 7,7 

Lainasaamisten muutos 0 1,1 5,1 

Saadut osingot 1,0 2,6 2,6 

Investointien rahavirta -15,7 18,4 18,1 

    

Rahavirta ennen rahoitusta 10,8 23,9 74,7 

    

Rahoituksen rahavirrat    

Pitkäaikaisten lainojen ja muiden rahoituserien muutos -77,9 15,6 15,4 

Maksetut osingot -7,3 -4,0 -4,0 

Rahoituksen rahavirta -85,2 11,6 11,4 

    

Rahavarojen muutos -74,4 35,5 86,1 

    

Avaavan taseen mukaiset rahavarat 95,5 9,4 9,4 

Rahavarojen muutos -74,4 35,5 86,1 

Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,1 0 -0,2 

Rahavarat tilikauden lopussa 21,0 44,9 95,5 
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Osavuosikatsauksen liitetiedot 
 
SEGMENTTITIEDOT 5-12/2017 
 

MEUR Vapo Oy 
Kekkilä-

konserni 
Neova AB 

AS Tootsi 
Turvas 

Muut Eliminoinnit 
Konserni 
yhteensä 

Ulkoinen liikevaihto 136,0 56,7 25,4 9,5 0,2 0,0 227,9 

Sisäinen liikevaihto 4,6 1,7 0,4 0,5 0,1 -7,3 0,0 

Liikevaihto 140,6 58,4 25,9 10,0 0,3 -7,3 227,9 

Segmentin liikevoitto/-tappio -2,5 1,5 0,5 1,3 -0,5 -0,8 -0,6 

Rahoitustuotot ja -kulut -2,2 0,1 -0,7 0,0 0,4 -1,4 -3,7 

Tilinpäätössiirrot ja tuloverot 1,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 

Tilikauden tulos -3,1 1,5 -0,1 1,3 -0,1 -2,2 -2,8 

                

Segmentin varat 743,5 89,1 85,7 50,9 9,0 -274,0 704,2 

Osuudet osakkuusyhtiöissä 0,9 0,0 17,8 0,0 0,0 0,6 19,3 

Varat yhteensä 744,4 89,1 103,4 50,9 9,0 -273,4 723,4 

Segmentin velat 480,0 61,5 86,3 6,1 6,6 -246,5 394,1 

Velat yhteensä 480,0 61,5 86,3 6,1 6,6 -246,5 394,1 

Investoinnit 16,3 2,1 2,9 0,7 0,7 -0,8 21,9 

Poistot -16,8 -3,6 -3,5 -1,1 -0,1 0,2 -24,9 

 
 

SEGMENTTITIEDOT 5-12/2016        

         

MEUR Vapo Oy Kekkilä-
konserni 

Neova AB AS Tootsi 
Turvas 

Muut Eliminoinnit Konserni 
yhteensä 

 

Ulkoinen liikevaihto 131,4 55,2 23,5 8,1 0,1 0,1 218,4 
 

Sisäinen liikevaihto 1,1 0,9 0,1 0,4 0,1 -2,6 0 
 

Liikevaihto 132,5 56,1 23,6 8,5 0,2 -2,5 218,4 
 

Segmentin liikevoitto/-tappio 1,3 -0,5 -1,0 0,4 -0,6 -0,1 -0,5 
 

Rahoitustuotot ja -kulut -4,4 -0,8 1,4 0 -0,2 -2,6 -6,6 
 

Tilinpäätössiirrot ja tuloverot 2,6 0,2 0 0 0,1 -2,3 0,6 
 

Tilikauden tulos -0,5 -1,2 0,4 0,4 -0,6 -5,0 -6,5 
 

         
Segmentin varat 821,7 95,9 90,3 48,4 9,4 -285,5 780,2 

 

Osuudet osakkuusyhtiöissä 8,0 0 18,3 0 0 -7,0 19,2 
 

Varat yhteensä 829,7 95,9 108,6 48,4 9,4 -292,5 799,5 
 

Segmentin velat 563,6 67,3 91,6 4,7 6,6 -261,7 472,1 
 

Velat yhteensä 563,6 67,3 91,6 4,7 6,6 -261,7 472,1 
 

         
Investoinnit 20,1 1,8 2,3 1,9 0 0,1 26,2 

 

Poistot -15,8 -4,2 -3,5 -1,1 0 0,3 -24,3 
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SEGMENTTITIEDOT 5/2016-4/2017       

        
MEUR Vapo Oy Kekkilä-

konserni 
Neova AB AS Tootsi 

Turvas 
Muut Eliminoinnit Konserni 

yhteensä 

Ulkoinen liikevaihto 245,8 88,0 42,7 15,3 0,1 0 392,0 

Sisäinen liikevaihto 1,6 1,5 0,5 0,7 0,2 -4,5 0 

Liikevaihto 247,4 89,5 43,3 16,0 0,3 -4,4 392,1 

Segmentin liikevoitto/-tappio 13,2 -1,1 0,9 1,3 -0,8 6,4 20,0 

Rahoitustuotot ja -kulut -5,7 -1,3 -0,1 0 -0,2 -2,6 -9,8 

Tilinpäätössiirrot ja tuloverot -0,6 -0,2 0,4 0 0,2 -1,8 -2,0 

Tilikauden tulos 7,0 -2,6 1,2 1,4 -0,8 2,0 8,1 
        
Segmentin varat 833,9 104,0 85,2 48,8 9,2 -289,0 792,2 

Osuudet osakkuusyhtiöissä 0,9 0 18,2 0 0 1,6 20,7 

Varat yhteensä 834,8 104,0 103,4 48,8 9,2 -287,4 812,8 

Segmentin velat 560,4 76,3 85,7 5,9 6,6 -261,3 473,6 

Velat yhteensä 560,4 76,3 85,7 5,9 6,6 -261,3 473,6 
        
Investoinnit 30,9 2,2 3,2 3,3 0 -0,1 39,6 

Poistot 22,9 6,7 5,0 1,5 0,1 -0,6 35,6 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
 
ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT 
VASTUUT 31.12.2017 31.12.2016 30.4.2017 

TEUR       

Annetut vakuudet       

Omien velkojen vakuudeksi       

Kiinnitykset 0 6 867 0 

Vastuut omista sitoumuksista       

Kiinnitykset       

Takaukset 20 549 22 056 20 948 

Pantit 0 4 4 

Yhteensä 20 549 28 927 20 952 

       

Rahoitusleasing- ja muut vuokravastuut       

Rahoitusleasingvastuut       

Seuraavan 1 vuoden aikana maksettavat 2 522 2 515 2 517 

Myöhemmin maksettavat 36 304 38 827 37 987 

Muut vuokravastuut       

Seuraavan 1 vuoden aikana maksettavat 3 049 2 881 3 119 

Myöhemmin maksettavat 5 969 6 376 6 691 

Yhteensä 47 844 50 599 50 314 

 
Konserni on vuokrannut koneita ja laitteita, ajoneuvoja sekä atk-laitteita. Merkittävimmän osan sopimuksista 

muodostavat vuokratut tuotantokoneet ja -laitteet, joiden pääoma-arvot raportointikauden päättyessä olivat 7,0 milj. eur. 

Hankinta-ajalla olevia sopimuksia ei ole. Vuokrasopimusten pituudet ovat kymmenen vuotta. 

Sopimuksiin sisältyy mahdollisuus, mutta ei velvollisuutta jatkaa sopimusta alkuperäisen päättymispäivän jälkeen. 
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Muiden puolesta annetut takaukset 31.12.2017 31.12.2016 30.4.2017 

Takaukset 0 0 0 

       

       

Vastuusitoumukset osakkuusyhtiöiden puolesta       

Takaukset 0 2 000 0 

     

     
AVOIN JOHDANNAISSOPIMUSKANTA 31.12.2017 31.12.2016 30.4.2017 

TEUR Nimellisarvo Nimellisarvo Nimellisarvo 

 Käypä arvo Käypä arvo Käypä arvo 

     

Korkojohdannaiset 85 000 205 000 195 000 

 -1 287 -1 324 -1 676 

      

Valuuttajohdannaiset 90 526 100 389 96 795 

 -872 -912 312 

      

Hyödykejohdannaiset 5 678 5 922 5 171 

  190 -707 -812 

Yhteensä nimellisarvot 181 204 311 311 296 966 

Yhteensä käyvät arvot -1 969 -2 943 -2 176 

 


