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Konsernitilinpäätös (IFRS)
Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Tuhatta euroa Liite 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020
12.9.2018 - 
31.12.2019

Liikevaihto 2.1. 225 475 141 742 37 130
Liiketoiminnan muut tuotot 2.2., 3.1. 1 272 18 222 318
Materiaalit ja palvelut -164 264 -96 632 -27 404

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 2.3. -32 395 -25 367 -9 963
Liiketoiminnan muut kulut 2.2. -21 928 -14 923 -5 941
Käyttökate (EBITDA) 8 162 23 043 -5 859

Poistot ja arvonalentumiset 3.3.-3.5. -6 155 -4 753 -1 672
Liikevoitto (EBIT) 2 007 18 290 -7 531

Rahoitustuotot 2.4. 1 789 2 095 82

Rahoituskulut 2.4. -2 552 -3 609 -644
Tulos ennen veroja 1 244 16 776 -8 092

Tuloverot 2.5. -279 41 264
Tilikauden tulos 965 16 817 -7 828

Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 965 16 817 -7 828
Määräysvallattomille omistajille 0 0 0

Osakekohtainen tulos
Tulos per osake, laimentamaton EUR 2.6. 386,03 6 726,87 -3 130,08

Muut laajan tuloslaskelman erät

Tilikauden tulos 965 16 817 -7 828

Muuntoerot 105 146

Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisten velvoitteiden uudelleen määrittäminen 4.5. 81 -3 348

-16 670

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 170 -2 533 0

Tilikauden laaja tulos yhteensä 1 135 14 285 -7 828

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 1 005 19 641 -7 828
Määräysvallattomille omistajille 0 0 0

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:

Tuloveroon liittyvät erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi
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Konsernitilinpäätös (IFRS)
Konsernitase

Tuhatta euroa Liite 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019

Varat

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat omaisuuserät 3.3.-3.4. 13 125 14 554 7 838

Aineelliset hyödykkeet 3.5. 15 784 16 911 2 495

Käyttöoikeusomaisuuserä 3.6. 1 973 2 472 1 483

Muut pitkäaikaiset saamiset 3.7., 4.3. 1 602 1 864 23

Laskennalliset verosaamiset 2.5. 613 976 789

Pitkäaikaiset varat yhteensä 33 096 36 777 12 629

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 3.8. 10 886 6 217 379

Myyntisaamiset ja muut saamiset 3.7., 4.3., 4.5. 25 759 26 187 6 209

Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät 3.7, 4.3. 9 472 7 901 2 743

Verosaamiset 2.5. 578 330 0

Rahat ja pankkisaamiset 4.4. 9 575 14 393 2 321

Myytävänä olevat omaisuuserät 3.2. 0 809 0

Lyhytaikaiset varat yhteensä 56 271 55 837 11 652

Varat yhteensä 89 368 92 614 24 280

Oma pääoma ja velat

Oma pääoma

Osakepääoma 4.8. 3 3 3

Muuntoerot 251 146 0

Vapaan oman pääoman rahasto 19 141 19 141 11 131

Kertyneet voittovarat 10 210 5 820 -8 187
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma 
pääoma

29 604 25 109 2 946

Oma pääoma yhteensä 29 604 25 109 2 946

Pitkäaikaiset velat

Varaukset 5.2. 363 368 557

Korolliset rahoitusvelat
3.6, 4.1.-4.3., 

4.6. 2 052 2 188 902

Ostovelat ja muut velat 3.9. 46 87 87

Laskennalliset verovelat 2.5. 2 325 3 071 1 655

Pitkäaikaiset velat yhteensä 4 786 5 714 3 201

Lyhytaikaiset velat

Varaukset 5.2. 26 469 1 738

Ostovelat ja muut velat 3.9. 29 870 26 595 10 248

Sopimuksiin perustuvat velat 3.9. 24 121 29 002 3 479

Korolliset rahoitusvelat
3.6, 4.1.-4.3., 

4.5.-4.6. 894 4 615 2 206

Verovelka 2.5. 64 879 461
Myytävänä oleviin omaisuuseriin 
kohdistuvat velat 3.2. 0 232 0

Lyhytaikaiset velat yhteensä 54 977 61 792 18 133

Velat yhteensä 59 763 67 505 21 334

Oma pääoma ja velat yhteensä 89 368 92 614 24 280
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Konsernitilinpäätös (IFRS)
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

2021

Tuhatta euroa Osakepääoma

Vapaan oman 
pääoman 

rahasto
Käyvän arvon 

rahasto Muuntoerot
Kertyneet 

voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021 3 19 141 -3 348 146 9 168 25 109
Tilikauden tulos 965 965
Muut laajan tuloslaskelman erät 3 429 105 -5 3 529
Oma pääoma 31.12.2021 3 19 141 81 251 10 128 29 604

2020

Tuhatta euroa Osakepääoma

Vapaan oman 
pääoman 

rahasto
Käyvän arvon 

rahasto Muuntoerot
Kertyneet 

voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020 ennen IFRS muutoksia 3 11 131 0 0 -7 930 3 203
IFRS 9 odotettavissa olevat luottotappiot, siirtymähetken 
vaikutus -2 -2
Muut IFRS oikaisut -254 -254
Oikaistu oma pääoma 1.1.2020 3 11 131 0 0 -8 187 2 946
Tilikauden tulos 16 817 16 817
Tilikauden laaja tuloslaskelma yhteensä 0 0 0 0 16 817 16 817

IFRS oikaisut -3 348 571 -2 777
Muut muutokset 8 010 146 -33 8 123
Oma pääoma 31.12.2020 3 19 141 -3 348 146 9 168 25 109

2019

Tuhatta euroa Osakepääoma

Vapaan oman 
pääoman 

rahasto
Käyvän arvon 

rahasto Muuntoerot
Kertyneet 

voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 12.9.2018 ennen IFRS muutoksia 3 3
Oikaistu oma pääoma 12.9.2018 3 0 0 0 0 3
Tilikauden tulos -7 828 -7 828
Tilikauden laaja tuloslaskelma yhteensä 0 0 0 0 -7 828 -7 828

IFRS oikaisut 11 131 11 131
Muut muutokset -358 -358
Oma pääoma 31.12.2019 3 11 131 0 0 -8 187 2 946

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
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Konsernitilinpäätös (IFRS)
Konsernin rahavirtalaskelma

Tuhatta euroa 2021 2020 2019

Liiketoiminnan rahavirta

Tilikauden tulos 965 16 817 -7 872

Poistot ja arvonalentumiset 6 155 4 753 1 672

Rahoitustuotot ja -kulut 763 1 514 612

Tuloverot 279 -41 -264

Muut oikaisut 3 174 -1 706 2 592

Voitto edullisesta kaupasta 3.1. -17 290

Oikaisut yhteensä 10 371 -12 770 4 612

Varaston arvon muutos -4 669 -1 100 18

Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 3 876 13 458 1 691

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -2 050 7 262 230

Käyttöpääoman muutos -2 843 19 620 1 940

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 8 493 23 667 -1 321

Saadut korot 597 246

Maksetut korot -550 -201 -548

Maksetut tuloverot -1 724 -505

Liiketoiminnan nettorahavirta 6 815 23 207 -1 869

Investointien rahavirta

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutukset 3.2. -1 400

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin 3.4. -1 496 -170 258

Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin 3.5. -744 -521 -846

Investoinnit tytäryrityksiin, netto 3.1. -8 867 -307

Investointien nettorahavirta -3 639 -9 558 -895

Rahoituksen rahavirta

Sijoitus osakepääomaan 3

Sijoitus vapaan oman pääoman rahastoon 9 000 9 000

Palautus sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta -1 000

Suojausrahasto, rahavirta -1 778

Myönnetyt lyhytaikaiset lainat konserniyhtiöille -5 000 -4 000

Korollisten velkojen takaisinmaksut 4.6. -1 972 -2 549 -4 343

Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut 3.6., 4.6. -1 021 -1 250 -559

Rahoituksen nettorahavirta -7 993 -1 577 4 100

Rahavarojen nettolisäys (+) / -vähennys (-) -4 817 12 072 1 336

Rahavarat 1.1. 14 393 2 321

Rahavarat 31.12. 4.4. 9 575 14 393 1 336
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1.1. Konsernin perustiedot

Yhtiötiedot

Nimi Yhtiön kotimaa 2021 2020 2019

Nordec Oy Suomi 100 100
Nordec Envelope Oy Suomi 100 100 100
Kiinteistö Oy Normek Karvia Suomi 100 100 100
Nordec Sp. z o.o. Puola 100 100
Nordec AS Norja 100 100
Nordec Construction AB Ruotsi 100 100 100
Nordec s.r.o. Tsekki 100 100
UAB Nordec Liettua 100 100
Fuldenas, Oy, selvitystilassa Suomi 100
Nippolas Oy, selvitystilassa Suomi 100
Normek OÜ Viro 100

Yhteisjärjestely, jossa konserni on yhteinen toimija
Nordec Envelope Oy omistaa kiinteistöyhtiö Kiinteistö Oy Alavuden Teollisuuspuiston 
osakkeista 43,8 %.  Kiinteistöosakeyhtiö on hankkinut omia osakkeitaan tarkoituksenaan 
löytää osakkeille ostaja. Näin ollen Nordec Envelope Oy:n omistus yhtiössä on tilapäisesti yli 
50 %.   

Nordec Group Oy:n ja sen tytäryhtiöiden (yhdessä konserni) konsolidoitu tilinpäätös 
31.12.2021 on julkaistu hallituksen päätöksellä 22.4.2022. Suomen osakeyhtiölain mukaan 
osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen 
pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus muuttaa 
tilinpäätöstä. Nordec Group Oy (yhtiö tai emoyhtiö) on osakeyhtiö ja sijaitsee Suomessa. 
Yhtiön rekisteröity kotipaikka on Eteläinen Makasiinikatu 4, 00130 Helsinki, Suomi. 
                                                                                                             
Konserni harjoittaa pääasiassa teräsrakenteiden, julkisivujärjestelmien ja siltarakenteiden 
suunnittelua, valmistusta ja asennusta (ks. liite 2.1). Tiedot konsernin rakenteesta on esitetty 
alla olevassa taulukossa. Tiedot konsernin muista lähipiirisuhteista on esitetty liitetiedossa 
5.1.

Konsernirakenne

Tietoa konsernin tytäryhtiöistä
Konsernitilinpäätös sisältää seuraavat tytäryhtiöt: 

omistusosuus%
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1.2. Laatimisperusteet

Laatimisperusta ja IFRS-standardien käyttöönotto
Tämä IFRS-tilinpääätös on laadittu ainoastaan sisällytettäväksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2017/1129 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 mukaisesti laadittuun esitteeseen.

Nordec Group -konsernin konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen 31.12.2021 voimassaolevia Euroopan Unionin 
hyväksymiä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards, IFRS) ja niiden 
tulkintaohjeita (IFRIC). Tilinpäätöksen liitetiedot ovat myös Suomen kirjanpito- ja yhtiölainsäädännön mukaisia.

Konsernitilinpäätös perustuu alkuperäisiin hankintamenoihin, ellei jäljempänä olevissa tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa 
toisin mainita. Konsernitilinpäätös esitetään euroina ja kaikki arvot ovat pyöristetty lähimpään tuhanteen euroon, ellei 
toisin ilmoiteta. Pyöristyserojen vuoksi yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta. Vertailuvuoden tiedot 
esitetään suluissa kuluvan tilikauden tietojen jälkeen.

Erityistarkoitusta varten laadittu konsolidoitu IFRS-tilinpäätös 31.12.2021 on Nordec Group -konsernin ensimmäinen 
kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti laadittu tilinpäätös. Erityistarkoitusta varten laadittu konsolidoitu IFRS-
tilinpäätös sisältää konsernin tuloslaskelman ja konsernitaseen 31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiltä 
tilikausilta. IFRS standardeihin siirtymispäivä on 12.9.2018. Avaavaa tasetta 12.9.2018 sekä IFRS-standardien 
ensimmäisen käyttöönoton siirtymäliitetietoa ei ole esitetty, sillä konserni ei ole laatinut konsernitilinpäätöstä suomalaisia 
tilinpäätösstandardeja soveltaen (Finnish Accounting Standards, FAS).

Yhdistelyperiaatteet

Ulkomaan rahan määräisten erät

Konserniyhtiöiden ulkomaan valuutassa olevat tapahtumat on alunperin kirjattu kunkin toimintavaluutan transaktiopäivän 
vaihtokurssin perusteella. Rahamääräiset saamiset ja velat muunnetaan toimintavaluutaksi raportointikauden lopun 
valuuttakurssien perusteella. 

Konsernitilinpäätös on esitetty euroissa, joka on emoyhtiön toimintavaluutta. Kunkin yhtiön osalta konserni määrittää 
toimintavaluutan, ja kunkin yhtiön tilinpäätökseen sisältyvät erät kirjataan kyseisessä toimintavaluutassa. Konserni käyttää 
suoraa konsolidointimenetelmää ja ulkomaisen yksikön luovutuksen yhteydessä voitto tai tappio, joka on luokiteltu 
uudelleen tulosvaikutteiseksi tai tappioksi, kuvastaa tämän menetelmän käytöstä johtuvaa määrää.  

Rahamääräisten erien muuntoerot kirjataan tuloslaskelmaan lukuun ottamatta niitä rahamääräisiä eriä, jotka on määritelty 
osaksi konsernin ulkomaisten toimintojen suojausta. Ne on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin nettosijoituksen 
luovutukseen saakka, jonka jälkeen ne kirjataan tuloslaskelmaan. Valuuttakurssieroista johtuvat verot ja hyvitykset 
kirjataan myös muihin laajan tuloksen eriin. 

Muut kuin rahamääräiset erät, jotka arvostetaan ulkomaan valuutan mukaisiin alkuperäisiin hankintamenoihin, 
muunnetaan alkuperäisen transaktiopäivän valuuttakursseilla. Käypään arvoon arvostettujen ei-monetaaristen erien 
muuntamisesta johtuvaa voittoa tai tappiota käsitellään käyvän arvon muutoksesta johtuvan voiton tai tappion kirjaamisen 
mukaisesti  (ts. muuntoerot erissä, joiden käyvän arvon voitto tai tappio on kirjattu muun laajan tuloksen eriin, tai 
tuloslaskelmaan, kirjataan myös muun laajan tuloksen eriin tai tuloslaskelmaan vastaavasti). 

Yhdistelyn yhteydessä ulkomaisten yhtiöiden varat ja velat muunnetaan euroiksi tilinpäätöspäivän kurssilla ja 
tuloslaskelman tapahtumat muunnetaan käyttäen tapahtumapäivien valuuttakursseja. Yhdistelyssä syntyvät muuntoerot 
kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. Konsernin luopuessa ulkomaisesta yhtiöstä, uudelleen luokitellaan muihin laajan 
tulokseen kirjatut muuntoerot tuloslaskelmaan.

Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön lisäksi kaikki ne yhtiöt, joissa Nordec Group Oy:llä on määräysvalta (tytäryhtiöt) 
raportointikauden päättyessä. Yhteisöllä on määräysvalta yhteisössä, kun sillä on oikeus muuttuvalle tuotolle, joka johtuu 
sen osallistumisesta sijoituskohteeseen, ja sillä on mahdollisuus vaikuttaa näihin tuottoihin määräysvaltansa kautta. 
Hankitut tytäryritykset konsolidoidaan siitä päivästä alkaen, jona määräysvalta siirretään konsernille, eikä niitä enää 
yhdistetä konsernitilinpäätökseen siitä päivästä alkaen, jona määräysvalta lakkaa.

Tytäryhtiöiden tilinpäätökset oikaistaan tarvittaessa vastaamaan konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteita. Kaikki 
konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat sekä tuotot ja kulut liiketoimista konserniyhtiöiden välillä, 
eliminoidaan osana yhdistelyä. 

Segmenttiraportointi
Nordec Group -konsernilla on yksi operatiivinen ja raportoitava segmentti, joka muodostuu konsernista. Segmenttiin 
liittyviä lisätietoja on kuvattu liitetiedossa 2.1 Myyntituotot asiakassopimuksista. 
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1.3. Johdon harkintaa edellyttävät keskeiset arviot ja oletukset

Konsernitilinpäätöksen laatimisessa edellytetään johdon käyttävän harkintaa, arvioita ja oletuksia, jotka 
vaikuttavat raportoituihin tuottojen, kulujen, varojen ja velkojen määriin sekä niihin liittyviin tilinpäätöksessä 
esitettäviin liitetietoihin. Näihin oletuksiin ja arvioihin liittyvä epävarmuus voi johtaa tilanteisiin, jotka edellyttävät 
olennaista oikaisua tulevien kausien varojen tai velkojen kirjanpitoarvoon. Todelliset arvot voivat poiketa näistä 
arvioista ja oletuksista.

Johto on käyttänyt harkintaa ja arvioita konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Erät, joilla 
johto on arvioinut olevan merkittävin vaikutus konsernitilinpäätökseen kirjattuihin määriin, on esitelty niihin 
liittyvissä erillisissä liitetiedoissa.

Merkittävimmät johdon harkintaa ja arvioita sisältävät erät, sekä näihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät 
esitetään seuraavissa liitetiedoissa:                                                                  

Myyntituotot asiakassopimuksista (Liite 2.1)
Nordec Group -konserni on soveltanut  johdon harkintaa silta- ja teräsrakennusprojektien toimittamisen 
tuloutukseen ajan kuluessa. Tuloutus perustuu johdon arvioihin projektin tuotoista ja kuluista sekä 
kokonaisvaltaiseen arvioon projektin etenemisestä ja valmiusasteesta. Johto arvioi tuoton todennäköisyyttä 
määritellessään myyntituottoja. Projektin tulokseen liittyvien arvionvaraisten tekijöiden muuttuessa tuloutusta 
oikaistaan sen raportointikauden aikana, jolloin muutokset ovat tulleet tietoon.

Odotettavissa olevat luottotappiot (Liite 2.1 ja 4.1)
Nordec Group -konserni soveltaa johdon harkintaa arvioidessaan myyntisaamisten ja sopimuksiin perustuvien 
omaisuuserien odotettavissa olevia luottotappioita IFRS 9:n mukaisesti.

Laskennalliset verosaamiset (Liite 2.5)
Johdon merkittävin arvio veroja kirjattaessa koskee laskennallisten verosaamisten kirjaamisperustetta. 
Aikaisempien tilikausien vaihvistetuista tappioista laskennalliset verosaamiset kirjataan vain, mikäli johto arvioi 
että käyttämättömien tappioiden ja osakkuusyhtiöiden vähentämättömien korkovelkojen hyödyntämiseen voidaan 
tulevaisuudessa kerryttää verotusta varten riittävä määrä veronalaista tuloa.

Veroilmoituksissa johto arvioi raportoituja veroasteita tilanteissa, joissa verolainsäädännössä ilmenee 
tulkinnanvaraisuutta. Tällaisissa tilanteissa kirjatut verovelat perustuvat johdon arvioihin. Tuloverojen arvioiminen 
konsernitasolla vaatii harkinnanvaraisuutta, minkä vuoksi lopulliseen veroon liittyy epävarmuutta.

Liiketoimintojen yhdistäminen (Liite 3.1) 
Liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut nettovarat arvostetaan käypään arvoon, joka määritetään 
samankaltaisten hyödykkeiden (aineellisten hyödykkeiden) markkina-arvon tai odotettujen vastaisten rahavirtojen 
(aineettomien hyödykkeiden) arvion perusteella. Tämä arvostus perustuu nykyisiin takaisinostoarvoihin, 
odotettuihin kassavirtoihin tai arvioituihin myyntihintoihin, ja se on edellyttänyt johdon harkintaa. Konsernin johto 
katsoo, että käytetyt arviot ja oletukset ovat riittävän luotettavia käypien arvojen määrittämiseksi.

Vuokrasopimukset (Liite 3.6)
Olennaisin johdon harkinta liittyy toistaiseksi voimassaoleviin vuokrasopimuksiin. Toistaiseksi voimassa olevissa 
sopimuksissa konsernin johdon on arvioitava vuokrakauden pituutta, jolla voi olla olennainen vaikutus kirjattavien 
käyttöoikeusomaisuuden ja vuokrasopimusvelan sekä näihin liittyvien poistojen ja korkokulujen määrään. Johdon 
harkinnalla on lisäksi merkitystä vuokranmaksujen nykyarvon laskemisessa käytettävän lisäluoton koron 
määrittämisessä.

Arvonalentumistestaus (Liite 3.3.)
Johto käyttää merkittäviä arvioita ja harkintaa määrittäessään, onko viitteitä arvonalentumisesta. 
Kassavirtaennusteet perustuvat johdon hyväksymiin budjetteihin ja taloudellisiin arvioihin, jotka kattavat usean 
vuoden ajanjakson. Kassavirtaennusteet perustuvat Nordec Group -konsernin nykyiseen 
liiketoimintarakenteeseen, toteutuneisiin tuloksiin ja johdon parhaisiin arvioihin tulevasta myynnistä, 
kustannuskehityksestä, yleisistä markkinaolosuhteista ja sovellettavista verokannoista. Kasvuluvut perustuvat 
johdon arvioihin liiketoiminnan tulevasta kasvusta. Johto testaa ennusteisiin liittyvissä merkittävissä arvioissa 
tapahtuvien muutosten vaikutuksia herkkyysanalyyseillä.
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1.4 Uudet ja päivitetyt IFRS-standardit

Nordec Group -konserni soveltaa uusia ja muuttuneita standardeja sekä tulkintoja, niiden tullessa voimaan. 
Uusilla ja muutetuilla standardeilla, jotka tulevat voimaan 1.1.2022 tai myöhemmin, ei odoteta olevan vaikutusta 
yhtiön konsernitilinpäätökseen.

Seuraavat uudet ja muutetut standardit on annettu ja ne tulevat voimaan 1. tammikuuta 2022 tai myöhemmin. 
Ainoastaan   yhtiön kannalta merkitykselliset muutokset on sisällytetty alla olevaan yhteenvetoon. 

Muutokset IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen : Velkojen luokittelu lyhyt- tai pitkäaikaisiksi 
IAS 1:n muutoksissa täsmennetään vaatimukset, jotka koskevat velkojen luokittelemista lyhytaikaisiksi tai 
pitkäaikaisiksi. Tällä muutoksella ei ole vaikutusta velkojen luokitteluun.

Muutokset IAS 1:een ja IFRS Practice Statement 2:een, Laatimisperiaatteista annettavat tiedot 
Muutoksilla pyritään auttamaan yhteisöjä määrittämään, mitkä tilinpäätöksen laatimisperiaatteet esitetään. IAS 
1:ssä Tilinpäätöksen esittäminen on aiemmin todettu, että yhteisön on esitettävä merkittävät tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteensa antamatta lautakunnalle määritelmää termistä "merkittävä". Sen vuoksi lautakunta päätti 
kehittää nämä muutokset IAS 1:een vaatiakseen yhteisöjä esittämään keskeiset tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteensa merkittävien laatimisperiaatteidensa sijaan. Lisäksi IFRS Practice Statement 2:a on 
muutettu lisäämällä tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden tietoihin ohjeistusta, jossa selvitetään "nelivaiheista 
olennaisuusprosessin" soveltamista IAS 1:een tehtyjen muutosten tukena. 

Muutokset IAS 16:een Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet : Aiottua käyttöä edeltävät tulot
Muutoksen mukaan tuotteiden myynnistä saadut tulot ennen kuin niihin liittyvä käyttöomaisuus on käytettävissä, 
kirjataan tulosvaikutteisesti yhdessä näiden erien tuotantokustannusten kanssa.

Muutokset IAS 37:ään Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat : Tappiolliset sopimukset – 
Sopimuksen täyttämisestä aiheutuvat kulut
Muutoksen mukaan arvioitaessa, onko sopimus tappiollinen, yhteisön on sisällytettävä sekä välittömät 
kustannukset että lisämenot ja suoraan sopimustoimintaan liittyvien kohdistetut kustannukset. 

Muutokset IFRS 10:een ja IAS 28:aan Myynti tai sijoitus omaisuuserään sijoittajan ja osakkuus- tai 
yhteisyrityksen välillä
Muutoksilla pyritään selkiyttämään ristiriitaa IFRS 10:n Konsernitilinpäätös ja IAS 28:n Sijoitukset osakkuus- ja 
yhteisyrityksiin välillä liittyen tytäryrityksen määräysvallan menetykseen yhtiön myynnin tai osakkuus- tai 
yhteisyritykseksi muuttumisen johdosta. IASB päätti joulukuussa 2015 lykätä muutosten voimaantulopäivää siihen 
asti, kunnes se on saanut päätökseen pääomaosuusmenetelmää koskevasta tutkimushankkeestaan johtuvat 
muutokset. Varhainen soveltaminen on edelleen sallittua.

Muutokset IFRS 9:ään Rahoitusinstrumentit :  Palkkiot rahoitusvelkojen taseesta poiskirjaamisen ns. ’10 
%:n’ testissä
IFRS 9:ään tehdyssä muutoksessa selvennetään palkkioita, joita yhteisö sisällyttää arvioidessaan, eroavatko 
uuden tai muutetun rahoitusvelan ehdot olennaisesti alkuperäisen rahoitusvelan ehdoista sen määrittämiseksi, 
kirjataanko olemassa oleva rahoitusvelka pois taseesta.

Koron vertailuarvouudistus - Vaihe 2 - Muutokset IFRS 9:ään, IAS 39:ään, IFRS 7:ään, IFRS 4:ään ja IFRS 
16:een
Muutoksella tarjotaan tilapäisiä helpotuksia, jotka liittyvät taloudellisiin raportointivaikutuksiin, kun pankkien välillä 
tarjottu korko (IBOR) korvataan vaihtoehtoisella lähes riskittömällä korolla (RFR). 
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Muutokset IFRS 3:n liiketoimintojen yhdistäminen : viittaus käsitteelliseen viitekehykseen
Muutoksilla on tarkoitus korvata viittaus vuonna 1989 julkaistuun tilinpäätöksen laatimis- ja esityskehykseen 
vuonna 2018 julkaistuun päivitettyyn versioon muuttamatta merkittävästi sen vaatimuksia. 

Muutokset IAS 8:aan Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet
Muutoksilla pyritään selventämään tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden ja kirjanpidollisten arvioiden välistä eroa, 
koska kirjanpitovelvollisilla on joskus vaikeuksia erottaa ne toisistaan. Näiden muutosten aikaisempi soveltaminen 
on sallittua, mutta ne ovat voimassa 1.1.2023 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla sekä kyseisen kauden alussa tai 
sen jälkeen tapahtuvilla muutoksilla. 

Muutokset IAS 12:een Laskennallisen veron kirjaaminen yhdestä tapahtumasta syntyvästä 
omaisuuserästä ja velasta 
Muutoksilla selvennetään, että jos velan maksaminen on verotuksessa vähennyskelpoista, on arvioitava 
(sovellettavan verolainsäädännön perusteella) kohdistetaanko tällaiset vähennykset verotuksessa 
tilinpäätöksessä kirjattuun velkaan (ja korkokuluihin) vai siihen liittyvään omaisuuserän osaan (ja korkokuluihin). 
Tämä arvio on tärkeä määritettäessä, onko omaisuuserän ja velan alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä 
väliaikaisia eroja. Muutos on voimassa 1.1.2023 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla.
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2.1. Myyntituotot asiakassopimuksista

Laatimisperiaatteet

Nordec Group -konsernin liiketoiminta koostuu teräs- ja siltarakentamisesta sekä julkisivujärjestelmistä. Nordec-
konsernin teräsrakenteiden toimitusprojektit koostuvat suunnittelusta,valmistuksesta, materiaalin toimituksesta ja 
asennuksesta.

Liikevaihto on maantieteellisesti jakautunut Suomeen, Ruotsiin, Norjaan, Liettuaan, Tšekkiin ja Puolaan. Myyntituotot 
asiakasopimuksista kirjataan, kun tavaroiden tai palvelujen määräysvalta on siirtynyt asiakkaalle määrällä, joka vastaa 
vastiketta, johon konserni odottaa olevansa oikeutettu vastineeksi näistä tavaroista tai palveluista. Konserni on todennut 
olevansa myyntisopimuksissaan tyypillisesti päämies, sillä asiakkaalle siirrettävien tuotteiden ja palvelujen hallinta on 
tyypillisesti Nordec Group -konsernilla. 

Tässä liitetiedossa esitetään tiedot merkittävistä kirjanpidollisista harkinnoista, arvioista ja oletuksista, jotka liittyvät
myyntituottoihin asiakassopimuksista. 

Teräsrakennushankkeen myynti

Teräsrakentamisen toimitusprojektit tuloutetaan yli ajan projektitoimituksena. Projektin toimitus sisältää tyypillisesti 
suunnittelun, materiaalin toimituksen ja asennuksen, jotka yhdessä muodostavat suoritevelvoitteen. Konserni tulouttaa 
teräsrakentamisen projektin yli ajan panokseen perustuvan menetelmän mukaisesti syntyneiden kulujen suhteessa 
budjetoituihin kokonaiskuluihin. Romumetallin myynti tuloutetaan yhtenä ajankohtana. Konserni kuitenkin katsoo että 
romumetallin myynti on epäolennaista suhteessa kokonaismyyntiin. 

Suoritevelvoite

Nordec Group -konserni katsoo, että suunnittelu, materiaalin toimitus ja asennus on räätälöity asiakkaan tarpeisiin ja 
materiaaleja ei tyypillisesti voida hyödyntää muissa asiakasprojekteissa. Sen vuoksi suunnittelua, materiaalin toimitusta 
ja asennusta pidetään IFRS 15:n mukaisesti erittäin riippuvaisina toisistaan, eikä niitä siten voida toimittaa erillisinä 
toisistaan. Siten, Nordec Group -konserni katsoo, että teräsrakentamisen hanketoimitus on yksi suoritevelvoite.

Asiakassopimusten vastike on tyypillisesti kiinteä ja sisältää rakennushankkeen suunnittelun, rakentamisen ja 
asennuksen. Asiakassopimuksen hinnoittelu voi olla myös tavoitehintasopimus tai yksikköhintoihin perustuva. 
Yksikköhintasopimuksissa yksikköhinnat määritetään sopimuksessa ja sopimuksen arvo määräytyy laskettujen 
yksikköhintojen perusteella. Tuotot kirjataan mistä tahansa muuttuvasta vastikkeesta arvioituun määrään, jos on erittäin 
todennäköistä, että liikevaihtoa ei muuteta merkittävästi. 

Muuttuva vastike

Tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen voi sisältyä muuttuva vastike, kuten alennus, viivästysseuraamus ja asiakkaan 
esittämä vaatimus. Jos sopimukseen sisältyy muuttuva summa, konserni arvioi vastikkeen määrän, johon sillä on oikeus 
vastineeksi tavaroiden luovuttamisesta asiakkaalle. Muuttuva vastike arvioidaan sopimuksen alussa, ja sille asetetaan 
rajoite, kunnes on erittäin todennäköistä, että kirjattujen kumulatiivisten tuottojen määrässä ei tapahdu merkittävää 
tuottojen peruutusta, kun muuttuvan vastikkeen aiheuttama epävarmuus on myöhemmin ratkaistu.

Nordec Group -konsernilla ei ole olennaisia muuttuvia vastikkeita.

Merkittävä rahoituskomponentti

Nordec Group -konsernin asiakassopimuksiin ei sisälly merkittäviä rahoituskomponentteja, sillä konserni hyödyntää 
projekteissaan etupainotteisia asiakasmaksuaikatauluja (eli maksut saapuvat asiakkailta ennen maksusuoritetta 
toimittajille). Lisäksi asiakassopimusten maksuaika on suhteellisen lyhyt, tyypillisesti kahdesta kuuteen viikkoon. 

Takuuvelvoitteet 

Nordec Group -konserni vastaa asiakkailleen myymiensä projektien laadusta. Sopimukset sisältävät tavanomaisia 
toimialakohtaisia takuita, eikä asiakkaille anneta palvelutyyppisiä takuita. Annetut yleiset takuut sisältävät 24 kuukauden 
takuuajan. Näin ollen Nordec Group -konserni ei tarjoa sellaisia takuita asiakkailleen, jotka tunnistettaisiin erillisiksi 
suoritevelvoitteiksi.

Sopimuksiin perustuvat määrät

Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät

Sopimukseen perustuva omaisuuserä on oikeus vastikkeeseen asiakkaalle luovutettuja tuotteita tai palveluita vastaan. 
Mikäli yhtiö suorittaa tuotteen tai palvelun siirron ennen kuin asiakas on maksanut vastikkeen tai ennen kuin maksu 
erääntyy, sopimukseen perustuva omaisuuserä tunnistetaan ansaittuun vastikkeeseen määrään, joka on ehdollinen. 

Myyntisaamiset

Saaminen on Nordec Group -konsernin ehdoton oikeus vastikkeeseen. Oikeus vastikkeeseen on ehdoton, jos 
edellytetään vain ajan kulumista ennen vastikkeen erääntymistä maksettavaksi. 

Sopimuksiin perustuvat velat

Sopimukseen perustuva velka on velvoite siirtää tuotteet tai palvelut asiakkaalle, joihin Nordec Group -konserni on 
saanut maksun (tai maksu on erääntynyt) asiakkaalta. Mikäli asiakas maksaa vastikkeen ennen kuin Nordec Group -
konserni on siirtänyt tuotteet tai palvelut asiakkaalle, sopimukseen perustuva velka kirjataan kun maksu suoritetaan tai 
maksu erääntyy (sen mukaan kumpi näistä on aikaisempi). Sopimukseen perustuva velka kirjataan myyntituotoksi kun 
Nordec Group -konserni suoriutuu sopimuksen mukaisesti. 
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Keskeiset johdon harkintaan perustuvat ratkaisut

2.1.1 Segmenttitieto

Tuhatta euroa

1.1.-
31.12.2021

1.1.-31.12.2020
12.9.2018 - 
31.12.2019

Myyntituotot ulkoisista asiakassopimuksista
Suomi 49 249 56 838 27 199
Ruotsi 157 268 77 017 9 279
Keski- ja Itä-Euroopan maat (CEE) 14 712 5 332 652
Muut 4 247 2 555
Yhteensä 225 475 141 742 37 130

2.1.2 Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät ja velat

Tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020  31.12.2019 

Myyntisaamiset (liitetieto 3.7) 10 352 20 531 5 088
Lyhytaikaiset sopimuksiin perustuvat omaisuuserät (liitetieto 3.7) 9 472 7 901 2 743
Lyhytaikaiset sopimuksiin perustuva velat (liitetieto 3.9) 24 121 29 002 3 479

Tilauskanta, tuhatta euroa
1.1.-

31.12.2021
1.1.-31.12.2020

12.9.2018 - 
31.12.2019

Seuraavan vuoden aikana realisoituvaksi odotettu osuus 151 628 126 243 25 796

Myöhemmin (>1 vuosi) realisoituvaksi odotettu osuus
25 937 3 274 763

Asiakassopimusten tulouttamaton määrä tilauskannassa 177 565 129 517 26 559

Nordec Group -konserni on soveltanut  johdon harkintaa silta- ja teräsrakennusprojektien toimittamisen tuloutukseen yli ajan. 
Niiden projektien osalta, joiden tuotot kirjataan valmistumisprosentin perusteella, Nordec Group -konserni pitää suunnittelua, 
materiaalin toimitusta ja asennusta tuotantopanoksina asiakkaan lopputuotoksen tuottamiseen. Lisäksi, toimitus on tyypillisesti 
räätälöity asiakkaan tarpeiden mukaan, eikä sitä useimmissa tapauksissa voida helposti hyödyntää muissa 
asiakasprojekteissa. Nordec-konserni katsoo myös, että suunnittelu ja asennus muokkaavat asiakkaalle toimitettuja 
materiaaleja, jotka on toimitettu saman sopimuksen alla. Tämän vuoksi Nordec Group -konserni katsoo, että projektitoimitukset 
täyttävät IFRS 15.35(c) -standardissa asetetut kriteerit liikevaihdon kirjaamiselle yli ajan.

Kun tuotot kirjataan ajan yli, sopimuksen tulos arvioidaan säännöllisesti ja luotettavasti. Pitkän aikavälin tuottojen kirjaaminen 
perustuu arvioihin hankkeen odotetuista todennäköisistä myyntituloista ja -kuluista sekä hankkeen suoritevelvoitteen 
toteuttamisasteen luotettavaan arviointiin. Jos projektin tuloksen estimaatit muuttuvat, tuottojen kirjaamista oikaistaan 
raportointikaudella, jolloin muutos tuli ensimmäisen kerran tietoon.

Lisäksi Nordec Group -konserni soveltaa johdon harkintaa arvioidessaan myyntisaamisten ja sopimuksiin perustuvien 
omaisuuserien odotettavissa olevia luottotappioita IFRS 9:n mukaisesti.

Maantieteellinen jakauma

Nordec Group -konserni määrittelee liiketoimintansa yhdeksi segmentiksi ylimmälle operatiiviselle päätöksentekijälle osoitetun sisäisen 
raportoinnin mukaisesti. Nordec Group -konsernin ylin operatiivinen päätöksentekijä on hallitus yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Nordec Group -
konsernin ylin operatiivinen päätöksentekijä vastaa segmentille kohdennettavia resursseja koskevista päätöksistä ja arvioi sen tuloksellisuutta. 
Segmentin tuloslaskelma ja tase vastaavat Nordec Group -konsernin tuloslaskelmaa ja tasetta. 
  

Lisätietoja maantieteellisestä jakaumasta on seuraavassa taulukossa:
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2.2 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut

Liiketoiminnan muut tuotot 

Liiketoiminnan muut kulut

Tuhatta euroa 2021 2020 2019
Lyhytaikaiset ja vähäarvoiset 
vuokrasopimukset 2 888 1 370 136
Rahti- ja paketointikulut 4 414 2 319 24
Takuu- ja vakuutuskulut 633 528 102
Toimitilakulut 2 095 1 440 915
Toimisto-, hallinto-, laki-, ja 
konsultointikulut 3 358 1 683 361
Mainonta- ja matkustuskulut 2 661 2 428 1 113
Hallinnointipalkkiot ja muut kulut* 3 127 3 685 1 395
Muut liiketoiminnan kulut 2 751 1 469 1 895
Muut liiketoiminnan kulut yhteensä 21 928 14 923 5 941
* hallinnointikulut maksettu Donges Groupille

Tilintarkastuspalkkiot

Tuhatta euroa 2021 2020 2019
Tilintarkastuspalvelut 131 146 50
Tilintarkastajan todistukset ja lausunnot 5 13 0
Veroneuvontapalvelut 58 50 28
Muut palvelut 43 26 10
Tilintarkastuspalkkiot yhteensä 237 235 88

Liiketoiminnan muut kulut sisältävät  kulut, jotka eivät synny suoraan Nordec Group -
konsernin operatiivisesta liiketoiminnasta.

Muut toimintakulut koostuvat pääasiassa vuokrakuluista, hallintokuluista-, 
toimistokuluista, myyntikuluista, mainos- ja matkakuluista sekä oikeudenkäynti- ja 
konsultointikuluista. 

Liiketoiminnan muut tuotot sisältävät tuotot, jotka eivät liity suoraan Nordec Group -
konsernin operatiiviseen liiketoimintaan. Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat 
pääasiassa romumetallin myynnistä, omaisuuden myyntivoitoista, vuokratuotoista ja 
muista tuotoista. Vuonna 2021 liiketoiminnan muut tuotot olivat EUR 1,3 miljoonaa.

Vertailuvuonna on kirjattu liiketoiminnan muita tuottoja EUR 18,2 miljoonaa, josta 
EUR 17,3 miljoonaa kirjattiin Ruukki Building Systemsin hankintaan liittyen 
30.4.2020. Aineettomien hyödykkeiden käyvän arvon allokoinnin seurauksena yhtiön 
osakkeista maksettu kauppahinta oli huomattavasti alhaisempi kuin hankittujen 
yksilöitävissä olevien varojen hankinta-ajankohdan käypien arvojen ja velkojen 
nettomäärä. EUR 17,3 miljoonan tuotto kirjattiin hankinta-ajankohtana liiketoiminnan 
muuksi tuotoksi. Lisätietoja varten katso liite 3.1. Liiketoimien yhdistäminen. 
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2.3. Työsuhde-etuudet

Laadintaperiaatteet

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
Tuhatta euroa 2021 2020 2019
Palkat ja palkkiot 26 729 21 224 7 729
Eläkekulut 3 976 3 593 1 549
Muut henkilöstösivukulut 1 689 550 685
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut yhteensä 32 395 25 367 9 963

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin
2021 2020 2019

Työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä 602         513         220         
Työntekijöiden lukumäärä tilikauden lopussa 569         645         192         

Lyhytaikaisten työsuhde-etuuksien kuten palkkojen, bonusten, luontoisetujen sekä vuosilomien 
kustannukset kirjataan ajalle, jonka aikana kyseinen työ on suoritettu. 

Pitkäaikaiset työsuhde-etuudet koostuvat eläkkeistä. Yhtiön kaikki eläkejärjestelyt ovat luokiteltu 
maksupohjaisiksi eläkejärjestelyiksi. Tuloslaskelmalle kirjattavat kulut maksupohjaisista 
eläkejärjestelyistä perustuvat prosentuaalisiin osuuksiin tilikauden aikana maksetuista palkoista.

Hallitukselle sekä johtoryhmälle maksettavat palkkiot esitetään tarkemmin liitetiedossa 5.1. Lähipiiritapahtumat

Nordec Group -konsernilla on eläkejärjestelyitä paikallisen lainsäädännön mukaisesti. 
Nykyiset eläkejärjestelyt ovat maksuperusteisia eläkejärjestelyjä, ja niistä suoritettavat 
maksut kirjataan kuluiksi sen kauden tuloslaskelmaan, johon ne kohdistuvat.
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2.4. Rahoitustuotot ja -kulut

Laadintaperiaatteet

Rahoitustuotot
Tuhatta euroa 2021 2020 2019
Korkotuotot 597 150 0
Kurssimuutoksista syntyneet tuotot 1 187 1 587 75
Tuotot rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutoksista** 5 262 0
Muut rahoitustuotot 0 96 7
Rahoitustuotot yhteensä 1 789 2 095 82

Rahoituskulut 

Tuhatta euroa 2021 2020 2019
Rahoitusvelkojen korkokulut* -868 -1 003 -551
Vuokrasopimusvelkojen korkokulut -118 -122 -61
Kurssimuutoksista syntyneet kulut -1 558 -1 729 -32
Tappiot rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutoksista** -8 -755 0
Rahoituskulut yhteensä -2 552 -3 609 -644
* sisältää laskusaatavien rahoituksen

Konsernin rahoitustuotot koostuvat pääsääntöisesti korkotuotoista, johdannaissopimusten 
tuloslaskelmalle kirjattavien käypien arvojen muutoksista sekä kurssimuutosten tuotoista. 
Rahoituskustannukset sisältävät pääasiallisesti lainojen korkokustannuksia, 
laskusaatavarahoituksen kustannuksia sekä tuloslaskelmalle kirjattavia johdannaissopimusten 
käypien arvojen muutoksia.  

Rahoitustuotot ja -kulut kirjataan sille kaudelle, jonka aikana ne ovat toteutuneet. Korkotuotot ja 
-kulut kirjataan hyödyntäen efektiivisen koron menetelmää. Rahoitusinstrumentteja kuvataan 
tarkemmin liitetiedoissa 4.1. Rahoitusriskien hallinta, 4.2. Käyvän arvon määrittäminen, 4.3. 
Rahoitusvarat ja -velat, 4.4. Rahat ja pankkisaamiset, 4.5. Johdannaisinstrumentit ja 
suojauslaskenta sekä 4.6. Lainat ja vuokrasopimusvelat.

** Nordec Group -konsernin johdannaissopimukset päätettiin ennenaikaisesti Ruukki Building Systems-
hankinnan johdosta. Sopimuksen päättämisen ja uusien sopimuksien aloittamisen vaikutukset esitetään 
rahoitustuotoissa ja -kuluissa.
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2.5. Tuloverot

Laadintaperiaatteet
Tuloverot muodostuvat tilikauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta sekä laskennallisista veroista.

Laskennallinen vero

Johdon harkintaa edellyttävät keskeiset arviot ja olettamat

Välittömät verot
Merkittävimmät tuloveroihin vaikuttavat erät 2021 ja 2020 ja 2019 tilikausilta ovat:

Tuhatta euroa 2021 2020 2019
Tuloverot veronalaisesta varsinaisesta toiminnasta -718 -281 114
Aikaisempien tilikausien verot -17 332 0

Reconciliation with profit and loss statementLaskennalliset verot 455 -10 150
Tuloverot yhteensä -279 41 264

Verokannan täsmäytys

Tuhatta euroa 2021 2020 2019
Tulot ennen veroja 1 244 16 776 -8 092
Vero laskettuna emoyhtiön verokannalla 20% (2020 20%) 249 3 355 0
Aikaisempien tilikausien vero -17 332 0
Ulkomaisten tytäryhitöiden poikkeavat verokannat -22 -4 2
Verovähennyskelvottomat menot 854 30 440
Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset -64 -257 -150
Verovapaat tuotot -223 -3 583 -18
Verotuksessa vahvistetut tappiot edellisiltä tilikausilta -923
Muut erät -133 168 -10
Verokulu tuloslaskelmassa -279 41 264

0
Todellinen veroprosentti 22,4 % -0,2 % 3,3 %

Tuloslaskelmaan kirjattujen erien verot sisältyvät tuloslaskelman tuloveroihin. Muihin laajan tuloksen eriin kirjattujen erien osalta verovaikutus kirjataan muihin 
laajan tuloksen eriin.

Johdon merkittävin arvio veroja kirjattaessa koskee laskennallisten verosaamisten kirjaamisperustetta. Aikaisempien tilikausien vaihvistetuista tappioista 
laskennalliset verosaamiset kirjataan vain, mikäli johto arvioi että käyttämättömien tappioiden ja osakkuusyhtiöiden vähentämättömien korkovelkojen 
hyödyntämiseen voidaan tulevaisuudessa kerryttää verotusta varten riittävä määrä veronalaista tuloa.

Veroilmoituksissa johto arvioi raportoituja veroasteita tilanteissa, joissa verolainsäädännössä ilmenee tulkinnanvaraisuutta. Tällaisissa tilanteissa kirjatut verovelat 
perustuvat johdon arvioihin. Tuloverojen arvioiminen konsernitasolla vaatii harkinnanvaraisuutta, minkä vuoksi lopulliseen veroon liittyy epävarmuutta.

Nordec Group -konsernilla on käyttämättömiä verotuksellisia tappioita, joista ei ole kirjattu laskennallisia verosaamisia. Käyttämättömät tappiot, arvoltaan 5,5 
miljoonaa euroa, liittyvät liiketoimintojen yhdistämiseen ja odottavat veroviranomaisen lopullista hyväksyntää.

Tuloverot
Verotettavaan tuloon perustuvat verot kirjataan maiden paikallisten verosäännösten mukaisesti hyödyntäen sovellettavaa verokantaa. Mikäli tuloverosäännösten 
tulkitsemisen suhteen on epävarmuutta, Nordec Group -konserni arvioi pystytäänkö tuloverolaskelmassa esitetty veropositio hyödyntämään täysimääräisesti. 
Mikäli nähdään tarpeelliseksi, verokirjaukset oikaistaan vastaamaan muutosta veropositiossa.

Laskennallinen verosaaminen ja -velka kirjataan väliaikaisten erojen verotuksellisten arvojen sekä varojen ja velkojen kirjanpitoarvojen välillä tilinpäätöshetkellä. 
Verosaamiset sekä -velat kirjataan veroasteiden perusteella, jotka oletetaan olevan sovellettavissa tilikauden päättymishetkellä, kun omaisuus on realisoitunut tai 
velka on selvitetty. Yleisesti väliaikaisia eroja syntyy vuokrasopimuksista, yritysjärjestelyistä, osakeperusteisista maksuista sekä rahoitusinstrumenttien 
tuloslaskelman kautta tapahtuvasta käyvästä arvostuksesta.

Laskennallisten verosaamisten kirjanpitoarvoon suoritetaan tarkastustoimenpiteitä aina raportointipäivänä, ja sitä vähennetään siltä osin kuin ei ole enää 
todennäköistä, että käytettävissä on riittävästi verotettavaa tuloa laskennallisten verosaamisten hyödyntämiseen kokonaisuudessaan tai osittain. Kirjaamattomat 
laskennalliset verosaamiset uudelleen arvioidaan jokaisena raportointipäivänä, ja ne kirjataan siltä osin kuin on todennäköistä, että tulevat verotettavat tulot 
mahdollistavat laskennallisen verosaamisen kirjaamisen. Laskennalliset verovelat ovat kirjattuna täysmääräisesti taseelle.
Konserni vähentää toisistaan verosaamiset sekä -velat silloin, kun on olemassa laillisesti toimeenpantavissa oleva oikeus kuitata  saman veronsaajan perimiin 
tilikauden tuloveroihin perustuvat verosaamiset ja -velat keskenään samalta verovelvolliselta. 
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Tuloverosaamiset ja -velat
Tuhatta euroa 2021 2020 2019
Tuloverosaamiset 578 330 0
Tuloverovelat 64 879 461

Laskennalliset verot

Laskennalliset verosaamiset ja -velat taseella

Tuhatta euroa

1.1.2021
Muunto- 

erot
Kirjattu tulos-

laskelmaan

Kirjattu 
omaan 

pääomaan

Yritys-
hankinnat ja 

myynnit
31.12.2021

Laskennalliset verosaamiset
Käyttämättömät verotukselliset tappiot 359 -327 32
Muut erät 617 -36 581
Laskennalliset verosaamiset yhteensä 976 0 -363 0 0 613

Laskennalliset verovelat
Kirjanpidossa ja verotuksessa tehtyjen poistojen ero 64 -64 0
Muut erät* 3 007 -755 73 2 325
Laskennalliset verovelat yhteensä 3 071 0 -819 73 0 2 325

Tuhatta euroa
1.1.2020

Muunto- 
erot

Kirjattu tulos-
laskelmaan

Kirjattu 
omaan 

pääomaan

Yritys-
hankinnat ja 

myynnit
31.12.2020

Laskennalliset verosaamiset
Käyttämättömät verotukselliset tappiot 789 -430 359
Muut erät 1 -232 167 681 617
Laskennalliset verosaamiset yhteensä 790 0 -662 167 681 976

Laskennalliset verovelat
Kirjanpidossa ja verotuksessa tehtyjen poistojen ero 124 -60 64
Muut erät* 1 531 -592 2 068 3 007
Laskennalliset verovelat yhteensä 1 655 0 -652 0 2 068 3 071

Tuhatta euroa
12.9.2018

Muunto- 
erot

Kirjattu tulos-
laskelmaan

Kirjattu 
omaan 

pääomaan

Yritys-
hankinnat ja 

myynnit
31.12.2019

Laskennalliset verosaamiset
Käyttämättömät verotukselliset tappiot 149 640 789
Muut erät 1 1

0 Laskennalliset verosaamiset yhteensä 0 0 150 0 640 790

Laskennalliset verovelat
Kirjanpidossa ja verotuksessa tehtyjen poistojen ero 124 124
Muut erät* 1 531 1 531

0 Laskennalliset verovelat yhteensä 0 0 124 0 1 531 1 655
* sisältävät yrityshankinnat ja rahoituseriä
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2.6. Osakekohtainen tulos

Laadintaperiaatteet

2021 2020 2019
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, tuhatta euroa 965 16 817 -7 828
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana, tuhatta* 2,5 2,5 2,5
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton 386,03 6 726,87 -3 130,08

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) lasketaan jakamalla emoyrityksen osakkeidenomistajille kuuluva 
tilikauden voitto tilikauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla.

Laimennettu osakekohtainen tulos vastaa laimentatonta osakekohtaista tulosta.

Osakekohtainen tulos, laimentamaton

* Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo huomioi myös omien osakkeiden vaikutuksen tilikauden aikana.
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3.1. Liiketoimintojen yhdistäminen

Laadintaperiaatteet

Keskeiset johdon harkintaan perustuvat ratkaisut

Hankinnat 2020

Hankinnat 2019

Seuraavassa taulukossa esitetään hankintojen yksilöitävissä olevien varojen ja velkojen hankintahinnat ja käypä 
arvo sekä hankittujen yhtiöiden rahavirtavaikutus: 

31.12.2019 tilinpäätöksessä kirjatut nettovarat perustuivat konsernin tekemään arvioon niiden käyvästä arvosta 
yhdessä riippumattoman kolmannen osapuolen arvostuksen kanssa maa-alueiden ja koneiden sekä 
aineettomien hyödykkeiden osalta sekä Normek Oy:n omistamien aineettomien hyödykkeiden käyvän arvon 
allokaatioon.

Normek Oy:n aineellisten hyödykkeiden hankinta-ajankohdan käypä arvo oli 1,5 miljoonaa euroa. Aineettomia 
hyödykkeitä oikaistiin käyvän arvon oikaisulla 8,4 miljoonaa euroa, minkä vuoksi aineettomien hyödykkeiden 
käypä arvo on yhteensä 8,8 miljoonaa euroa. Yksilöitävissä oleville varoille ja veloille kohdistetut käyvät arvot 
liittyvät yrityskaupassa tunnistettuihin aineettomiin omaisuuseriin ja siten käypiä arvoja on kohdistettu 
asiakasluetteloihin, tilauskantaan ja Normekin tavaramerkkiin. Hankinnasta syntynyt liikearvo ei ole olennainen, 
ja se kirjattiin muiksi tuotoiksi. 

Normekin liikevaihto vuonna 2018 oli n 65 miljoonaa euroa vuonna ja yhtiö työllisti n 250 henkilöä.

Ruukki Building Systemsin maa-alueiden ja rakennusten hankinta-ajankohdan käypä arvo oli EUR 12,7 
miljoonaa EUR 1,15 miljoonan käyvän arvon oikaisun jälkeen. Koneiden ja laitteiden hankinta-ajankohdan 
käypä arvo oli EUR 2,9 miljoonaa EUR 0,5 miljoonan käyvän arvon oikaisun jälkeen. Aineettomia hyödykkeitä 
oikaistiin käyvän arvon oikaisulla EUR 8,7 miljoonaa, minkä vuoksi aineettomien hyödykkeiden käypä arvo on 
yhteensä EUR 9 miljoonaa. Yksilöitävissä oleville varoille ja veloille kohdistetut käypät arvot liittyvät 
yrityskaupassa tunnistettuihin aineettomiin omaisuuseriin ja siten käypiä arvoja on kohdistettu 
asiakasluetteloihin, tilauskantaan ja lisenssisopimukseen.

Ruukki Building Systemsin liikevaihto vuonna 2019 oli n 130 miljoonaa euroa ja vuonna 2020 n 140 miljoonaa 
euroa. Yhtiö työllisti n 500 henkilöä.

Nordec Group Oy (entinen Donges Teräs Oy) hankki 28.2.2019 koko Normek Oy:n osakekannan. Normek Oy:n 
hankinta täyttää IFRS 3:n mukaisen liiketoimintojen yhidistämisen määritelmän, ja käyvän arvon allokaatio on 
laadittu IFRS 3:n vaatimusten mukaisesti. Koska kaupassa muodostuneen liikearvon määrä ei ollut merkittävä, 
liikearvoa ei testata IAS 36:n mukaisesti Normek Oy:n hankinnan arvonalentumisen osalta.

Liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut nettovarat arvostetaan käypään arvoon, joka määritetään 
samankaltaisten hyödykkeiden (aineellisten hyödykkeiden) markkina-arvon tai odotettujen vastaisten 
rahavirtojen (aineettomat hyödykkeet) arvion perusteella. Tämä arvostus perustuu nykyisiin 
takaisinostoarvoihin, odotettuihin kassavirtoihin tai arvioituihin myyntihintoihin, ja se on edellyttänyt 
johdon harkintaa. Konsernin johto katsoo, että käytetyt arviot ja oletukset ovat riittävän luotettavia 
käypien arvojen määrittämiseksi.

Nordec Group Oy (entinen Donges Teräs Oy) hankki 30.4.2020 100% Ruukki Building Systems -yhtiön 
osakekannasta. Ruukki Building Systems oli SSAB-konserniin kuuluva teräsrakennusyhtiö. Yritysoston jälkeen 
yhtiön nimi muutettiin Nordec Oy:ksi. Nordec Oy (aiemmin Ruukki Building Systems Oy) suunnittelee, valmistaa 
ja asentaa teräsrakennushankkeita. Yhtiön hankinta oli IFRS 3:n mukainen liiketoimintojen yhdistäminen, ja 
IFRS 3:n vaatimusten mukaisesti on laadittu kauppahinnan allokaatio. Liiketoimi oli IFRS 3:n mukainen 
edullinen kauppa, joten liikearvoa ei muodostunut. Siten, liikearvoa ei ole tarpeen testata arvonalentumisten 
varalta IAS 36:n mukaisesti Ruukki Building Systems hankinnan osalta.

31.12.2020 tilinpäätöksessä kirjatut nettovarat perustuivat konsernin, sekä kolmannen osapuolen tekemään 
arvioon niiden käyvästä arvosta maa-alueiden ja koneiden sekä aineettomien hyödykkeiden osalta. 

Hankitut tytäryritykset konsolidoidaan konsernin tilinpäätökseen siitä päivästä alkaen, jona konserni sai 
määräysvallan hankitussa yhteisössä. Yritysten yhteenliittymät käsitellään hankintamenomenetelmällä IFRS 3:n 
mukaisesti. Hankintameno arvostetaan siirretyn vastikkeen määrään, joka arvostetaan hankinta-ajankohtana 
käypään arvoon. Konserni päättää kunkin liiketoimintojen yhdistämisen osalta, arvostetaanko 
määräysvallattomat osuudet hankinnan kohteessa käypään arvoon vai suhteelliseen osuuteen hankinnan 
kohteen yksilöitävissä olevista nettovaroista. Nordec-konserni arvostaa hankitut yksilöitävissä olevat varat ja 
vastattaviksi otetut velat niiden hankinta-ajankohdan käypiin arvoihin.

Hankintaan liittyvät menot kirjataan toteutuneiksi ja sisältyvät tuloslaskelmaan muina liiketoiminnan kuluina. 

Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen liikearvo arvostetaan hankintamenoon vähennettynä mahdollisilla kertyneillä 
arvonalentumistappioilla. Liiketoimintojen yhdistämisessä hankittu liikearvo on arvonalentumistestausta varten 
kohdistettava hankinta-ajankohdasta lähtien sille konsernin rahavirtaa tuottavalle yksikölle, jonka odotetaan 
hyötyvän liiketoimintojen yhdistämisestä, riippumatta siitä, 
kohdistetaanko tälle yksikölle muita hankinnan kohteen varoja tai velkoja. Lisätietoja liikearvosta ja 
arvonalentumistestauksesta on liitetiedoissa 3.3 Liikearvo ja arvonalentumistestaus. 

Liiketoimintojen yhdistämisessä kirjattu ehdollinen vastike arvostetaan alun perin käypään arvoon. Tämän 
jälkeen se arvostetaan IAS 37:n Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat vaatimusten mukaisesti.
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tuhatta euroa
Ruukki Building 

Systems Oy Normek Oy

Hankintahinta 13 744 5 956

  Laina myyjälle -4 700 -4 100
Käteisellä maksettu vastike 9 044 1 791

Varat 

Aineettomat omaisuuserät 8 989 8 829

Aineelliset hyödykkeet 15 917 1 491

Pitkäaikaiset varat 3 050 5 857

Lyhyaikaiset varat 41 206 12 025

Varat yhteensä 69 162 28 203

Velat

Pitkäaikaiset velat 3 050 2 039

Lyhytaikaiset velat 39 778 20 273

Velat yhteensä 42 828 22 312

26 334 5 890

Voitto edullisesta kaupasta 17 290

Siirretty vastike hankinnasta 0 0

Yrityshankintojen rahavirtavaikutus
Maksettu käteisellä -9 044 -1 791

Rahavarat 177 985

Hankintaan liittyvät kulut -951 -541

Hankinnan nettorahavirta -9 818 -1 348

Yksilöitävissä olevat nettovarat yhteensä käypään arvoon

Hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen käyvät arvot 
hankintahetkellä
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3.2. Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät

Laadintaperiaatteet

Myytävänä olevat omaisuuserät

Nordec Group -konserni luokittelee pitkäaikaisen omaisuuserän (tai luovutettavien erien ryhmän) myytävänä olevaksi, jos sen 
kirjanpitoarvoa vastaava määrä tulee kertymään pääasiallisesti omaisuuserän myynnistä sen sijaan että se kertyisi 
omaisuuserän jatkuvasta käytöstä. Myytävänä olevaksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät tai luovutettavien erien ryhmä 
merkitään taseeseen kirjanpitoarvoon tai myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käypään arvoon sen mukaan kumpi 
näistä on alempi. Myynnistä aiheutuvat menot ovat lisämenoja, jotka johtuvat välittömästi omaisuuserän (tai luovutettavien erien 
ryhmän) luovutuksesta, lukuun ottamatta rahoitusmenoja ja tuloveroja. 

Myytävänä olevan omaisuuserän luokittelun ehtojen täyttymiseksi omaisuuserän (tai luovutettavien erien ryhmän) on oltava 
välittömästi myytävissä nykyisessä kunnossaan tällaisten omaisuuserien myynnissä yleisin ja tavanomaisin ehdoin, ja sen 
myynnin on oltava erittäin todennäköinen. Myynnin toteutumiseksi vaadittavien toimien on indikoitava, että myyntiin tehtävät 
merkittävät muutokset tai myynnistä vetäytyminen ovat epätodennäköisiä. Johdon on pitänyt sitoutua omaisuuserän (tai 
luovutettavien erien ryhmän) myyntiä koskevaan suunnitelmaan ja on voitava odottaa, että myynti on kirjattavissa toteutuneena 
myyntinä vuoden kuluessa luokittelun tapahtumisesta.

Aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä ja aineettomista hyödykkeistä ei tehdä poistoja siitä hetkestä eteenpäin, kun 
omaisuuserä on luokiteltu myytävänä olevaksi. Myytävänä olevaksi luokittelemisen edellytykset täyttävät varat ja velat esitetään 
taseessa erillään muista varoista ja veloista.

Huhtikuussa 2020 Nordec Group -konserni ilmoitti julkisesti hallituksen päätöksestä myydä Nordic Envelope Oy:n Oulun 
tuotantolaitos kilpailu- ja kuluttajaviraston asettamana ehtona liittyen Nordec Oy:n (aikaisemmin Ruukki Buildings Systems Oy) 
hankintaan. Oulun tuotantolaitos kykenee toimimaan itsenäisenä yksikkönä ja totetuttamaan erityyppisten terässiltarakenteiden 
sekä toimitila- ja teollisuusrakenteiden kokonaistoimituksia.

Nordec Envelope Oy:n Oulun tuotantolaitos täyttää myytävänä olevan omaisuuserän luokittelun ehdot seuraavin perustein:
- Nordec Envelope Oy:n Oulun tuotantolaitos on välittömästi myytävissä nykyisessä kunnossaan.
- Myynnin toteutumiseksi vaadittavat toimenpiteet on aloitettu ja myynnin odotetaan toteutuvan vuoden kuluessa luokittelun 
tapahtumisesta.
- Potentiaalinen ostaja on tunnistettu raportointihetkellä.
                                                                                                                                                                                          

Nordec Envelope Oy:n Oulun tuotantolaitoksen myynti toteutui 30. huhtikuuta 2021.
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3.3. Liikearvo ja arvonalentumistestaus

Liikearvo

Muut aineettomat erät

Keskeiset johdon harkintaan perustuvat ratkaisut

Konsernilla ei ole taseessa liikearvoa 31.12.2021 ja 31.12.2020 päättyneillä tilikausilla, eikä avaavassa 
taseessa 1.1.2020.

Konsernilla on ollut kaksi yrityshankintaa, joista toinen on IFRS 3:n mukainen edullinen osto ja on siten 
tuottanut negatiivista liikearvoa. Hankinnoista toinen on tuottanut merkityksettömän määrän liikearvoa. 
Liikearvon arvonalentumista hankinnoista ei siten ole testattu tai kirjattu. Negatiivinen liikearvo on 
kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin, ks. liite 2.2. Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut.

Nordec Group -konserni on hankinnan yhteydessä tunnistanut Normek-tavaramerkin aineettomaksi 
hyödykkeeksi, jolla on määrittelemätön taloudellinen vaikutusaika. Tavaramerkki testataan vuosittain 
arvonalentumisen varalta. Arvonalentumistestauksen keskeinen tekijä on tavaramerkin alla tuotettujen 
lämpöelementtien liikevaihdon kasvu. Sovellettava diskonttokorko on painotettu keskimääräinen 
pääomakustannus ennen veroja (WACC). WACC:n osatekijöitä ovat riskitön korko, 
markkinariskipreemio, yrityskohtainen tekijä ja toimialakohtainen beta-arvo, velkakustannukset sekä 
velan suhde omaan pääomaan. Laskelmissa on käytetty 12 prosentin WACC:a. Terminaalinen 
kasvuvauhti 3,0 prosenttia perustuu johdon arvioon varovaisesta pitkän aikavälin kasvusta. Arvostuksen 
avaintekijä on konsernin tulokseen ja tuleviin strategisiin kasvusuunnitelmiin perustuva liikevaihdon 
kasvu, markkina-asema sekä potentiaali keskeisillä markkinoilla.

Normek-tavaramerkin arvo oli hankinta-ajankohtana EUR 1,7 miljoonaa. Tehdyn 
arvonalentumistestauksen tuloksena tavaramerkistä ei ole kirjattu arvonalentumistappiota 31.12.2021 
eikä 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta eikä avaavaan taseeseen 1.1.2020. Nordec Group -konserni 
on arvioinut, ettei mikään jokseenkin mahdollinen muutos keskeisissä oletuksissa saisi aikaan 
tilannetta, jossa tavaramerkin arvonalentuminen tulisi kirjattavaksi.

Johto käyttää merkittäviä arvioita ja harkintaa määrittäessään, onko viitteitä arvonalentumisesta. 
Kassavirtaennusteet perustuvat johdon hyväksymiin budjetteihin ja rahoitusarvioihin, jotka kattavat 
usean vuoden ajanjakson. Kassavirtaennusteet perustuvat Nordec Group -konsernin olemassa olevaan 
liiketoimintarakenteeseen, todellisiin tuloksiin ja johdon parhaisiin arvioihin tulevasta myynnistä, 
kustannuskehityksestä, yleisistä markkinaolosuhteista ja sovellettavista verokannoista. Kasvuluvut 
perustuvat johdon arvioihin liiketoiminnan tulevasta kasvusta. Johto testaa ennusteisiin liittyvissä 
merkittävissä arvioissa tapahtuvien muutosten vaikutuksia herkkyysanalyyseillä.
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3.4. Aineettomat hyödykkeet

Laadintaperiaatteet

Yrityshankintoihin liittyvät aineettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen vaikutusaika:

Tilauskanta 3 vuoteen asti
Asiakkuudet 8 vuoteen asti
Muut aineettomat hyödykkeet 5-10 vuotta

2021

Tuhatta euroa

Yrityshankintoihin 
liittyvät aineettomat 

hyödykkeet
Muut aineettomat 

hyödykkeet

Aineettomat 
hyödykkeet ja 

liikearvo 
yhteensä

Hankintameno 1.1. 17 079 460 17 539
Lisäykset 1 496 1 496
Hankintameno 31.12. 17 079 1 956 19 035

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -2 891 -95 -2 985
Poistot -2 870 -55 -2 925
Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 31.12. -5 761 -149 -5 910
Tasearvo 31.12. 11 318 1 807 13 125

2020

Tuhatta euroa

Yrityshankintoihin 
liittyvät aineettomat 

hyödykkeet
Muut aineettomat 

hyödykkeet

Aineettomat 
hyödykkeet ja 

liikearvo 
yhteensä

Hankintameno 1.1. 8 408 164 8 571
Vähennykset 170 170
Siirrot erien välillä -191 -191
Liiketoimintojen yhdistäminen 8 672 317 8 989
Hankintameno 31.12. 17 079 460 17 539

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -698 -35 -733
Poistot -2 193 -59 -2 252
Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 31.12. -2 891 -95 -2 985
Tasearvo 31.12. 14 188 366 14 554

2019

Tuhatta euroa

Yrityshankintoihin 
liittyvät aineettomat 

hyödykkeet
Muut aineettomat 

hyödykkeet

Aineettomat 
hyödykkeet ja 

liikearvo 
yhteensä

Hankintameno 12.9.2018 0
Vähennykset -258 -258
Liiketoimintojen yhdistäminen 8 131 698 8 829
Hankintameno 31.12.2019 8 131 440 8 571

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 12.9.2018 0
Poistot -698 -35 -733
Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset 31.12.2019 -698 -35 -733
Tasearvo 31.12.2019 7 433 405 7 838

Konsernin laadintaperiaatteita arvonalentumistestaukseen liittyen on kuvattu tarkemmin liitetiedossa 3.3. Liikearvo ja arvonalentumistestaus. 

Aineeton hyödyke kirjataan pois taseelta kun se luovutetaan (omaisuuserän määräysvallan siirtyessä vastaanottajalle) tai, kun aineettoman hyödykkeen 
käytöstä tai luovutuksesta ei ole odotettavissa vastaista taloudellista hyötyä. Voitto tai tappio, joka syntyy aineettoman hyödykkeen kirjaamisesta pois 
taseesta, on määritettävä nettomyyntituoton ja omaisuuserän kirjanpitoarvon erotuksena. Se on kirjattava tulosvaikutteisesti silloin, kun omaisuuserä 
kirjataan pois taseesta.

Aineeton hyödyke kirjataan, mikäli se täyttää aineettoman hyödykkeen määritelmän. Kirjaaminen edellyttää, että omaisuuserä on yksilöitävissä, konsernilla 
on määräysvalta omaisuuserästä, omaisuuserästä johtuva odotettavissa oleva vastainen taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi ja omaisuuserän 
hankintameno on luotettavasti määritettävissä.

Aineettomat hyödykkeet arvostetaan ensimmäisen kirjanpitoon merkitsemisen yhteydessä hankintamenoon. Sisäisesti aikaansaatuja 
kehittämistoiminnasta aiheutuvia aineettomia hyödykkeitä voidaan kirjata taseeseen, kun taas tutkimustoiminnasta aiheutuvia aineettomia hyödykkeitä ei 
aktivoida, ja niihin liittyvät menot heijastuvat tulosvaikutteisesti kaudelle, jolla menot ovat syntyneet. 

Liiketoimintojen yhdistämisessä hankittujen aineettomien hyödykkeiden hankintameno on niiden käypä arvo hankinta-ajankohtana. Ensimmäisen 
kirjaamisen jälkeen aineettomat hyödykkeet kirjataan hankintamenoon, josta on vähennetty kertyneet poistot ja kertyneet arvonalentumistappiot. 

Aineettomien hyödykkeiden taloudellinen vaikutusaika arvioidaan joko rajalliseksi tai rajoittamattomaksi ajaksi. Aineettomat hyödykkeet, joiden vaikutusaika 
on rajallinen, jaksotetaan taloudellisen vaikutusajan mukaan ja arvioidaan arvonalentumisten varalta aina, kun on viitteitä siitä, että aineettoman 
hyödykkeen arvo voi olla alentunut. Aineettoman hyödykkeen, jonka taloudellinen vaikutusaika on rajallinen, poistoaikaa ja poistomenetelmää tarkastellaan 
uudelleen viimeistään kunkin raportointikauden lopussa. Poistoajan tai -menetelmän muuttamiseksi otetaan tarvittaessa huomioon muutokset odotetussa 
taloudellisessa vaikutusajassa tai hyödykkeen ilmentämän taloudellisen hyödyn hyväksikäytön odotetussa jakautumisessa, ja niitä käsitellään 
kirjanpidollisten arvioiden muutoksina. Aineettomien hyödykkeiden, joiden 
taloudellinen vaikutusaika on rajallinen, poistot kirjataan tuloslaskelmassa kuluna, joka on yhdenmukainen aineettomien hyödykkeiden tarkoituksen 
kanssa.

Aineettomat hyödykkeet, joiden vaikutusaika on rajallinen, poistetaan tasapoistoin todennäköisenä taloudellisena vaikutusaikanaan seuraavasti:

Aineettomasta hyödykkeestä, jolla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, ei tehdä poistoja, vaan omaisuuserälle suoritetaan vuosittain 
arvonalentumistestaus joko yksittäisen omaisuuserän tai rahavirtaa tuottavan yksikön tasolla. Rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika on tarkistettava 
jokaisella kaudella sen ratkaisemiseksi, tukevatko tapahtumat ja olosuhteet edelleen arviota kyseisen omaisuuserän taloudellisen vaikutusajan 
rajoittamattomuudesta. Jos ne eivät tue sitä, taloudellisen vaikutusajan muutosta rajoittamattomasta rajalliseksi käsitellään prospektiivisesti.

Nordec Group -konsernilla on Normek-tavaramerkki, jolla katsotaan olevan rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika.
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3.5. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Laadintaperiaatteet

Rakennukset 10-40 vuotta

Koneet ja kalusto 3-5 vuotta

Muu kalusto 3-5 vuotta

2021

Tuhatta euroa Rakennukset
Koneet ja 

kalusto 
Muut aineelliset 

hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno 1.1. 13 659 4 877 112 18 648
Lisäykset 0 480 264 744
Hankintameno 31.12. 13 659 5 357 376 19 392

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -487 -1 250 0 -1 738
Poistot -703 -1 168 0 -1 871
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 
31.12. -1 190 -2 418 0 -3 609
Tasearvo 31.12. 12 469 2 939 376 15 784

2020

Tuhatta euroa Rakennukset
Koneet ja 

kalusto 
Muut aineelliset 

hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno 1.1. 806 1 982 0 2 788
Lisäykset 273 136 112 521
Liiketoimintojen yhdistäminen  (Liite 3.1) 12 706 3 211 0 15 917
Siirrot erien välillä -125 -452 -577
Hankintameno 31.12. 13 659 4 877 112 18 648

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -19 -273 0 -293
Poistot -468 -977 0 -1 445
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 
31.12. -487 -1 250 0 -1 738
Tasearvo 31.12. 13 172 3 627 112 16 911

2019

Tuhatta euroa Rakennukset
Koneet ja 

kalusto 
Muut aineelliset 

hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno 12.9.2018 0
Lisäykset 258 588 846
Liiketoimintojen yhdistäminen  (Liite 3.1) 77 1 414 1 491
Siirrot erien välillä 450 450
Hankintameno 31.12. 785 2 002 0 2 787

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 
12.9.2018 0
Poistot -19 -273 -293
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 
31.12. -19 -273 0 -293
Tasearvo 31.12. 766 1 729 0 2 495

Aineelliset hyödykkeet kirjataan jos on todennäköistä että erään liittyvät taloudelliset hyödyt koituvat tulevaisuudessa 
konsernin hyväksi. Aineelliset hyödykkeet arvostetaan hankintamenoon kertyneillä poistoilla ja mahdollisella 
arvonalentumisella vähennettynä. Hankintamenoon sisällytetään kaikki menot, jotka aiheutuvat välittömästi 
käyttöomaisuuserän hankinnasta, mukaan lukien luotettavasti seurattavissa olevat asennus- sekä 
kuljetuskustannukset. 

Aineellisten hyödykkeiden poistot lasketaan tasapoistoina hyödykkeiden arvioidulle taloudelliselle vaikutusajalle 
seuraavasti: 

Poistomenetelmät, taloudelliset vaikutusajat ja jäännösarvot tarkastetaan jokaisen raportoitikauden lopussa ja niihin 
tehdään tarvittaessa oikaisuja. 

Aineellisten hyödykkeiden luovutuksesta tai siirrosta johtuvat myyntivoitot ja -tappiot esitetään liiketoiminnan muissa 
tuotoissa ja kuluissa. Myyntivoitot tai -tappiot lasketaan myyntihinnan ja jäljellä olevan hankintamenon erotuksena. 

Tasapoistoja kirjattaessa kirjanpidon ja verotuksen poistojen välille syntyy väliaikaista eroa, mistä kirjattu 
laskennallinen vero on esitetty liitetiedossa 2.5 Tuloverot. 

Siirrot aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden erissä vuonna 2020 johtuvat Nordec Envelope Oy:n Oulun 
tuotantolaitoksesta, joka määriteltiin myynnissä olevaksi omaisuuseräksi tilikaudella 2020. Lisätietoja myynnissä 
olevista omaisuuseristä on esitettynä liitetiedossa 3.2 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät.
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3.6. Vuokrasopimukset

Laadintaperiaatteet

Konserni vuokralla ottajana

Johdon harkintaa edellyttävät keskeiset arviot ja oletukset

Vuokrasopimusten korkokulut ovat esitetty liitetiedossa 2.4. Rahoitustuotot ja rahoituskulut, ja kulut vuokrasopimuksista, joiden 
vuokrasopimusaika on alle 12 kuukautta tai jotka ovat luokiteltu vähäarvoisiksi, ovat esitettynä liitetiedossa 2.2. Liiketoiminnan muut tuotot ja 
kulut.

Vuokrasopimusvelkojen maturiteettianalyysi esitetään liitetiedoissa 4.6. Lainat ja vuokrasopimusvelat.

Olennaisin johdon harkinta liittyy toistaiseksi voimassaoleviin vuokrasopimuksiin. Toistaiseksi voimassa olevissa 
sopimuksissa konsernin johdon on arvioitava vuokrakauden pituutta, jolla voi olla olennainen vaikutus kirjattavien 
käyttöoikeusomaisuuden ja vuokrasopimusvelan sekä näihin liittyvien poistojen ja korkokulujen määrään. Johdon 
harkinnalla on lisäksi merkitystä vuokranmaksujen nykyarvon laskemisessa käytettävän lisäluoton koron 
määrittelemisessä.

Konserni kirjaa käyttöoikeusomaisuuserän ja vuokrasopimusvelan sopimuksen alkamisajankohtana IFRS:n mukaisesti. Sopimuksen 
alkamisajankohtana vuokrasopimusvelka arvostetaan niiden vuokrien nykyarvoon, joita ei kyseisenä päivänä ole maksettu. Vuokrat on 
diskontattava vuokrasopimuksen sisäisellä korolla, jos kyseinen korko on helposti määritettävissä. Jos kyseinen korko ei ole helposti 
määritettävissä, Nordec Group -konserni käyttää konsernin lisäluoton korkoa. Konsernin lisäluoton korko muodostuu viitekorosta ja 
luottoriskimarginaalista. Sopimuksen alkamishetkellä käyttöoikeusomaisuuserä vastaa alun perin määritettyä vuokrasopimusvelkaa. 

Sopimuksen alkamisajankohdan jälkeen käyttöoikeusomaisuuserä arvostetaan hankintamenoon, josta on vähennetty kertyneet poistot ja 
arvonalentumistappiot sekä jota on oikaistu vuokrasopimusvelan mahdollisten uudelleenarvostusten vaikutuksilla.

Vuokramaksut diskontataan käyttämällä vuokralaisen lisäluoton korkoa, koska korkokantoja ei ole saatavilla vuokrasopimuksista. Konsernin 
lisäluoton korko määräytyy saatujen rahoitustarjousten ja markkinaolosuhteiden perusteella, ja sitä tarkistetaan vuosittain. Lisäluoton korkoa 
koskevat lisätiedot on ilmoitettu liitetiedoissa 4.1. Rahoitusriskien hallinta.

Konserni kirjaa tuloslaskelmaan korkokulun vuokrasopimusvelasta sekä poiston käyttöoikeusomaisuuserästä. Rahavirtalaskelmassa 
konserni esittää vuokrasopimusvelan koron maksun ja pääoman takaisinmaksun osuudet rahoituksen rahavirtana.

Konserni ei kirjaa käyttöoikausomaisuuserää lyhytaikaisista vuokrasopimuksista eikä vuokrasopimuksista, joiden kohdeomaisuuserä on 
arvoltaan vähäinen. Konserni luokittelee lyhytaikaisiksi vuokrasopimuksiksi vuokrasopimukset, joiden vuokra-aika on sopimuksen 
alkamisajankohtana enintään 12 kuukautta. Lyhytaikaiset sekä kohdeomaisuuserän arvoltaan vähäiset vuokrasopimukset kirjataan kuluiksi 
vuokra-ajalle.

Konsernissa IFRS 16 mukaisesti tunnistettuja hyödykeryhmiä ovat toimitilat sekä leasingautot, joita on vuokrattu tavanomaisin ehdoin. 
Konsernissa ei ole tunnistettu palvelusopimuksia, joista olisi tunnistettu erikseen IFRS 16 mukaisesti aktivoitavia hyödykkeitä. 
Projektikohtaiset hyödykkeet käsitellään konsernissa lyhytaikaisina vuokrasopimuksina. Tietokoneet, tabletit ja vastaavat käsitellään 
arvoltaan vähäisinä hyödykkeinä. Konserni käyttää IFRS 16.4 mukaista helpotussääntöä eikä sovella IFRS 16 standardia aineettomiin 
hyödykkeisiin.
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Käyttöoikeusomaisuuserät
2021

Tuhatta euroa 

Käyttöoikeus- 
omaisuus, 

rakennukset
Käyttöoikeus- omaisuus, 

koneet ja ajoneuvot Yhteensä
Hankintameno 1.1. 3 473 687 4 160

Lisäykset 205 78 283
Hankintameno 31.12. 3 678 765 4 443

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.
-1 575 -113 -1 688

Poistot -658 -123 -781
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.

-2 234 -236 -2 470

Tasearvo 31.12. 1 445 529 1 973

2020

Tuhatta euroa 

Käyttöoikeus- 
omaisuus, 

rakennukset
Käyttöoikeus- omaisuus, 

koneet ja ajoneuvot Yhteensä
Hankintameno 1.1. 2 118 11 2 129

Lisäykset 1 587 676 2 263

  Siirrot -232 -232
Hankintameno 31.12. 3 473 687 4 160

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -644 -2 -646
Poistot -932 -111 -1 042

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -1 575 -113 -1 688
Tasearvo 31.12. 1 898 574 2 472

2019

Tuhatta euroa 

Käyttöoikeus- 
omaisuus, 

rakennukset
Käyttöoikeus- omaisuus, 

koneet ja ajoneuvot Yhteensä
Hankintameno 12.9.2018

Lisäykset 2 118 11 2 129
Hankintameno 31.12. 2 118 11 2 129

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 12.9.2018
Poistot -644 -2 -646

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.
-644 -2 -646

Tasearvo 31.12. 1 475 8 1 483

Vuokrasopimusvelat

Tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019
Pitkäaikainen vuokrasopimusvelka 1 663 1 845 735
Lyhytaikainen vuokrasopimusvelka 465 684 773

Vuokrasopimusvelka yhteensä 2 127 2 529 1 508

Vuokrasopimuksista johtuva lähtevä rahavirta yhteensä* 3 909 2 619 695

* Sisältää myös lyhytaikaisten ja arvoltaan vähäisten hyödykkeiden vuokrat.
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3.7. Myyntisaamiset ja muut saamiset

Laadintaperiaatteet

Myyntisaamiset ja muut saamiset
Tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019
Myyntisaamiset 10 352 20 531 5 088
Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät 9 472 7 901 2 743
Lainasaamiset 9 267 4 000 0
Muut saamiset 7 742 3 520 1 144
Myyntisaamiset ja muut saamiset 36 833 35 952 8 975

Nordec Group -konsernin myyntisaamiset arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon, joka koostuu laskutetusta 
summasta vähennettynä arvioidulla arvonalentumisella. Konserni arvioi mahdollista luottoriskin kasvua jaksotettuun 
hankintamenoon arvostetuille rahoitusvaroille jokaisen raportointikauden päätteeksi. Myyntisaamiset ovat korottomia 
ja niiden maksuaika on 14 ja 90 päivän välillä.

Saaminen edustaa konsernin oikeutta vastikkeen määrään, joka on ehdoton, eli vain ajan kuluminen on tarpeen 
ennen vastikkeen erääntymistä maksettavaksi.

Lisätietoja saamisiin kohdistuvista riskeistä sekä rahoituserien laskentaperiaatteista esitetään liitetiedossa 4.1 Rahoitusriskien 
hallinta ja 4.3 Rahoitusomaisuus ja -velat.

Olennaisimmat muutokset myyntisaamisten sekä sopimuksiin perustuvien omaisuuerien saldoissa ovat esitettynä liitetiedossa 2.1 
Myyntituotot asiakassopimuksista sekä kyseisiin saamissaldoihin kohdistuvat odotettavissa olevat luottotappiot liitetiedossa 4.1 
Rahoitusriskien hallinta
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3.8. Vaihto-omaisuus

Laadintaperiaatteet

Johdon harkintaa edellyttävät arviot ja oletukset

Vaihto-omaisuus
Tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019
Raaka-aineet ja puolivalmiit tuotteet 7 063 2 829 97
Valmiit tuotteet 81 166 282
Keskeneräiset tuotteet 3 743 3 222 0
Vaihto-omaisuus yhteensä 10 886 6 217 379

Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai nettorealisointiarvoon sen mukaan, kumpi niistä on alempi. 
Valmiiden tuotteiden kustannukset koostuvat välittömistä materiaaleista, alihankinnoista sekä muista välittömistä 
kuluista. Lisäksi tuotantokustannuksiin on kohdistettu tuotannon ja projektihallinnon yleiskustannuksia. Vaihto-
omaisuuden nettorealisointiarvo on tavanomaisen liiketoiminnan käypä hintataso vähennettynä tavanomaisilla 
myyntikuluilla. 

Vaihto-omaisuuden arvosta on vähennetty arvonalentumisvaraus, joka kirjataan kuluksi sillä kaudella, jolloin 
teknisen vanhentumisen ja muiden tekijöiden perusteella arvioitu varauksen tarpeellisuus on todettu. 
Arvonalentumisvaraus perustuu systemaattiseen ja jatkuvaan vaihto-omaisuuden seurantaan.

Vaihto-omaisuuden arvostus edellyttää johdon arvointia arvonalentumisvarausten osalta sekä 
ennustettavan mahdollisen myyntihinnan ja myynnin kustannusten määrittelyn osalta erilaisissa 
markkinatilanteissa.
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3.9. Ostovelat ja muut velat

Tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019
Muut pitkäaikaiset velat
Muut velat 46 87 87
Muut pitkäaikaiset velat yhteensä 46 87 87

Tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019

Lyhyt-aikaiset ostovelat ja muut velat
Ostovelat 20 429 15 292 7 416
Sopimuksiin perustuvat velat* 24 121 29 002 3 479
Muut velat 62 208 0
Siirtovelat 9 379 11 094 2 832
Lyhytaikaiset ostovelat ja muut velat yhteensä 53 992 55 597 13 727

Tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019
Siirtovelat

Jaksotetut henkilöstökulut 7 818 8 488 2 820
Muut siirtovelat 1 562 2 606 13

Siirtovelat yhteensä 9 379 11 094 2 832
*Sopimuksiin perustuvat velat eivät sisällä eriä, joiden erääntyminen tapahtuu yli 12 kuukauden jälkeen.

Ostovelat ovat maksuvelvoitteita tavanomaiseen liiketoimintaan liittyvien hyödykkeiden sekä palveluiden 
hankinnoista tavarantoimittajilta. Ostovelat luokitellaan lyhytaikaisisksi veloiksi, jos ostovelka erääntyy 
maksettavaksi alle 12 kuukauden päästä. Yli 12 kuukauden päästä erääntyvät ostovelat ja muut velat 
luokitellaan pitkäaikaisiksi veloiksi.

Sopimuksiin perustuvien velkojen määritelmät ovat esitettynä liitetiedossa 2.1 Myyntituotot 
asiakassopimuksista.
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4.1. Rahoitusriskien hallinta

Rahoitusriskienhallinnan tavoitteet ja toimintaperiaatteet

Markkinariski

Korkoriski

Valuuttariski

Tuhatta euroa 

Nousu/lasku, 
kurssi

Vaikutus 
tulokseen 

ennen veroja

Vaikutus omaan 
pääomaan ennen 

veroja
PLN / EUR +/- 10% 63 63
SEK / EUR +/- 10% 227 227
CZK / EUR +/- 10% -25 -25
NOK / EUR +/- 10% -6 -6

Valuuttariskillä tarkoitetaan valuuttamääräisen käyvän arvon, tai siitä johtuvien tulevien kassavirtojen 
vaihtelua, joka aiheutuu valuuttakursseissa tapahtuvista muutoksista. Nordec Group -konserni toimii 
kansainvälisesti ja altistuu siten valuuttariskeille, jotka johtuvat sen toimintamaiden valuutoista. Riski 
syntyy pääasiassa kirjatuista varoista ja veloista sekä nettosijoituksista ulkomaisiin toimintoihin. Lisäksi 
tytäryhtiöiden kaupalliset sopimukset aiheuttavat valuuttakurssiriskin. Nordec Group -konsernille 
merkittäviä ulkomaanvaluuttoja ovat SEK, PLN sekä CZK.

Valuuttakurssiriskien hallinnan tavoitteena on vähentää tuloslaskelman valuuttakurssimuutosten 
aiheuttamaa epävarmuutta arvostamalla rahavirtoja sekä kaupallisia saamisia ja velkoja. 

Nordec Group -konsernin rahoitusriskienhallintapolitiikan mukaan kaikki konserniyhtiöt vastaavat 
valuuttamääräisiin rahavirtoihin liittyvän valuuttariskin tunnistamisesta ja suojaamisesta. Nordec Group -
konsernin konsernirahoitus suojaa nettopositiota ulkoisilla vastapuolilla ja soveltaa suojauslaskentaa 
johdannaisiin, jotka suojaavat konsernia valuuttariskiltä. Kassavirtasuojausta sovelletaan valuuttariskiin, 
joka liittyy erittäin todennäköisiin ennustettuihin/sidottuihin ostoihin ja myynteihin. Johdannaiset kirjataan 
taseeseen käypään arvoon siten, että käyvän arvon muutosten tehokas osuus siirretään oman pääoman 
suojausrahastoon muista laajan tuloksen eristä, kunnes suojauskohde kirjataan taseeseen tai se 
vaikuttaa tulokseen. Kun suojauskohde  vaikuttaa tulokseen tai taseeseen, kyseiseen 
suojauskohteeseen liittyvä suojausrahasto kirjataan tulosvaikutteisesti tai tase-erää vastaan.

Nordec Group -konserni on arvioinut, että +/-10% valuttakurssin muutoksella euron ja paikallisen 
toimintavaluutan välillä ei ole olennaista vaikutusta Nordec Group -konsernin taloudelliseen asemaan 
31.12.2021. 

Nordec Group -konserni altistuu likviditeetti-, luotto-, valuutta-, sekä korkoriskille. Konsernin 
riskienhallinnan tavoitteena on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset 
konsernin tulokseen, taseeseen ja kassavirtoihin. 

Riskienhallinnasta vastaa Nordec Group -konsernin konsernirahoitus (Group Treasury) yhteistyössä 
konserniyhtiöiden kanssa, hallituksen hyväksymien toimintaperiaatteiden mukaisesti. Päivittäisestä 
rahoitustoiminnasta vastaavat konserniyhtiöiden taloushenkilöstö sekä johto. Konsernirahoituksen ja 
konserniyhtiöiden väliset vastuut on määritelty konsernin rahoitusriskienhallintapolitiikassa (Group 
Treasury Policy). Konserniyhtiöiden vastuulla on tuottaa konsernirahoitukselle ajankohtaista ja tarkkaa 
tietoa taloudellisesta asemastaan, rahavirroistaan ja valuuttatilanteestaan konsernin tehokkaan kassa- ja 
likviditeettihallinnan sekä riskienhallinnan varmistamiseksi. Lisäksi konsernin 
rahoitusriskienhallintapolitiikassa määritellään rahoitusriskien hallinnan, kassanhallinnan ja erityisten 
rahoitukseen liittyvien alueiden, kuten kaupallisten takausten ja rahoitussuhteiden pääperiaatteet ja -
menetelmät. 

Nordec Group -konserni käyttää johdannaisinstrumentteja suojautumiseen valuuttariskeiltä. Katso 
lisätietoja liitteestä 4.5. Johdannaisinstrumentit. Konserni soveltaa suojauslaskentaa.

Korkoriski on riski siitä, että rahoitusinstrumentin käypä arvo tai tulevat rahavirrat vaihtelevat 
markkinakorkojen muutosten vuoksi. Konserniyhtiöllä on korollisia saamisia rahavaroissaan, mutta 
muuten sen liiketoiminnan tuotot ja rahavirrat ovat pääosin riippumattomia markkinakorkojen 
muutoksista. Nordec Group -konsernin altistuminen kassavirrran korkoriskille johtuu pääasiassa lyhyt- 
sekä pitkäaikaisista lainoista. Konsernin rahoitusvelat, jotka käsittävät vaihtuvakorkoiset lainat, ovat 
alttiita korkotason muutoksille ja näin ollen niihin kohdistuu korkoriski. 

Nordec Group -konsernilla on rahoituspolitiikkansa mukaisesti mahdollisuus hallita korkoriskiä 
hallitsemalla rahoitusvelkojen korkoperiodeja. Lisäksi, konserni seuraa säännöllisesti mahdollisen 
Nordec Group -konsernilla ei ole tällä hetkellä pitkä- tai lyhytaikaisia vaihtuvakorkoisia lainoja, joten 
konserni ei altistu korkotason vaihteluille. 

Markkinariski on riski siitä, että rahoitusvälineistä johtuva käypä arvo tai syntyvät rahavirrat vaihtelevat 
markkinahintojen tai markkinaolosuhteiden muutosten takia. Markkinariski käsittää kolmenlaisia riskejä, 
joita ovat korkoriski, valuuttariski ja muu hintariski, kuten oman pääoman hintariski ja hyödykeriski. 
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Luottoriski

Tuhatta euroa Erääntymättömät 0-30 päivää 30-180 päivää Yli 180 päivää Yhteensä

Odotettavissa 
olevat 

luottotappiot Tasearvo

31.12.2021 6 989 2 525 523 1 716 11 753 12 11 741
31.12.2020 14 843 965 2 783 2 978 21 568 22 21 547
31.12.2019 2 772 39 192 85 3 088 3 3 085

Vastapuoliriski

Rahoituksen uudelleenjärjestely- ja likviditeettiriski

Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä mahdollisia indikaatioita rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai 
rahoitusvarojen ryhmän arvonalentumisesta. Arvonalentumisen tarvetta omaisuuseristä arvioidaan sekä 
yksittäin että ryhmän tasolla. Indikaatioita yksittäisen erän arvonalentumisesta voivat olla viitteet 
velallisen merkittävistä taloudellisista vaikeuksista, konkurssista tai sopimuksellisten maksujen 
laiminlyönnistä. Saamisten arvonalentumiskirjauksen muutokset ja luottotappiot esitetään liiketoiminnan 
muissa kuluissa. Yli 360 päivää erääntyneet myyntisaamiset alaskirjataan.

Rahoituksen uudelleenjärjestelyriski on riski, että varoja ei ole käytettävissä tai erääntyvän velan 
uudelleenrahoituksesta aiheutuvat kustannukset ovat korkeat velan uudelleenjärjestelyhetkellä. 
Likviditeettiriskien hallinnan tavoitteena on ylläpitää riittävää likviditeettivarantoa kaikissa tilanteissa. 
Likviditeetti- ja uudelleenrahoitusriskejä hallitaan hajauttamalla ulkoisten lainojen maturiteettia sekä 
seuraamalla lyhytaikaisten velkojen osuutta (erääntyy alle vuoden kuluttua) ja konsernin pitkäaikaista 
likviditeettiennustetta. Konsernilla on aina oltava käytettävissään likviditeettivaranto, jotta voidaan vastata 
kalenterivuoden aikana erääntyvien velkojen takaisinmaksun tarpeeseen ja kattaa mahdollinen 
rahoitustarve liiketoiminnan suunnittelukaudella, mukaan lukien suunnitellut investoinnit. Riittävää 
likviditeettiä ylläpidetään pitämällä varantona riittävä määrä käyttämättömiä sidottuja luottojärjestelyjä. 

Odotettavissa olevat luottotappiot

Asiakassopimuksiin perustuviin omaisuuseriin ei kohdistu arvonalentumistappioita. Mikäli 
asiakassopimuksiin perustuviin omaisuuseriin havaittaisiin liittyvän luottoriskiä, se sisällytettäisiin 
projektien tuottoennusteeseen ja huomioitaisiin alentuneena liikevaihtona ja heikentyneenä kate-
ennusteena.

Konserni arvioi myyntisaamisten odotettavissa olevia luottotappioita IFRS 9:n mukaisesti. 
Myyntisaamisia koskevan luottotappion analysoinnissa ja kirjaamisessa sovelletaan yksinkertaistettua 
mallia IFRS 9:n odotettavissa olevien luottotappioiden määrittämiseksi. Tässä lähestymistavassa 
luottotappiot perustuvat ennalta määrättyihin luottotappioprosentteihin asiakasluokittain. Prosenttiosuudet 
määräytyvät aiempien tapahtumien ja ulkoisten lähteiden mukaan. 

Myyntisaamisten tappiota koskeva vähennyserä arvostetaan aina määrällä, joka vastaa elinikäistä 
odotettavissa olevaa luottotappiota. Myyntisaamisten odotettavissa olevan luottotappion määrittämiseksi 
konserni käyttää varausmatriisia, jossa se on määrittänyt kiinteät varausprosentit sen mukaan, kuinka 
monta päivää myyntisaamiset ovat erääntyneet. Varausmatriisi perustuu aiempiin havaittuihin 
maksukyvyttömyysasteisiin myyntisaamisten odotetun käyttöiän aikana, ja sitä mukautetaan 
asiakassektoriin perustuvaan riskianalyysiin liittyvillä tulevaisuuteen suuntautuvilla arvioilla. 

Jokaisena raportointipäivänä historialliset havaitut maksukyvyttömyysasteet päivitetään ja tulevaisuuteen 
suuntautuvien arvioiden muutokset analysoidaan. Odotettavissa olevien luottotappioiden tappiota 
koskeva vähennyserä esitetään taseessa vähennyksenä varojen bruttomääräisestä kirjanpitoarvosta. 
Tuloslaskelmassa odotettavissa olevan luottotappion määrä (tai peruutuksen määrä) kirjataan 
arvonalentumisvoitoksi tai -tappioksi muihin liiketoiminnan kuluihin.

Luottoriski on riski taloudellisesta menetyksestä, joka syntyy siinä tapauksessa, että asiakas ei pysty 
suoriutumaan sopimusvelvoitteistaan. Konsernin luottoriski liittyy vastapuoliin, joilta on avoimia 
myyntisaatavia. Rahoitusinstrumenttien vastapuoliin liittyvien riskienhallintaa käsitellään erillisessä 
kappaleessa. 

Konsernin luottoriskin hallinnan välineinä ovat esimerkiksi ennakkomaksujen vastaanotto, projektien 
etupainotteiset maksuohjelmat sekä asiakkaiden taustatietojen perusteellinen selvitys. Valtion ja kuntien 
valvomilta yksiköiltä saatavien saamisten luottoriskin arvioidaan olevan merkittävästi alhaisempi.

Rahoitusinstrumentit, joista konserni on sopinut pankkien sekä rahoituslaitosten kanssa, sisältävät riskin 
siitä, että vastapuoli ei pysty täyttämään sitoumuksiaan. Konsernirahoitus vastaa rahoitusinstrumenttien 
vastapuoliriskistä. Konserni arvioi vastapuolen luottokelpoisuuden rahoitusinstrumenttien vastapuolta 
valitessaan. Nordec Group -konsernin hallitus hyväksyy konsernin käyttämät pankit sekä johdannaisten 
vastapuolet. Talousjohtaja hyväksyy vastapuolet lyhytaikaisiin investointeihin. Likviditeetin hallintaan 
liittyvät lyhytaikaiset sijoitukset tehdään Nordec Group -konsernin rahoitusriskienhallintapolitiikan 
mukaan. 
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Konsernilla on nykytilanteessa huomattava liikkumavara kovenanttien suhteen. Konsernilla ei ole ollut kovenanttien 
aiheuttamaa takaisinmaksuvelvoitetta.

Katso lisätietoja likvideistä omaisuuseristä liitteestä 4.4. Rahat ja pankkisaamiset.

Rahoitusvelkojen maturiteettianalyysi löytyy liitteestä 4.6. Lainat ja vuokrasopimusvelat taulukossa, jossa esitetään 
lähitulevaisuudessa maksettavat velkojen erät.
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4.2. Käyvän arvon määrittäminen

Laadintaperiaatteet

Käyvän arvon arviointi

Konserni arvostaa käypään arvoon arvostetut rahoitusinstrumentit jokaisena raportointipäivänä. 
Tämän liitetiedon lisäksi muita käypään arvoon liittyviä tietoja, mukaan lukien arvostusmenetelmät, 
merkittävät arvioinnit ja oletukset, esitetään myös liitetiedoissa 3.1. Liiketoimintojen yhdistäminen.

Käypä arvo on hinta, joka saataisiin omaisuuserän myynnistä tai maksettaisiin velan siirtämisestä 
markkinaosapuolten välillä arvostuspäivänä toteutuvassa tavanmukaisessa liiketoimessa. Käypää 
arvoa määritettäessä oletetaan, että omaisuuserän myymiseksi tai velan siirtämiseksi toteutuva 
liiketoimi tapahtuu joko:

- omaisuuserän tai velan pääasiallisilla markkinoilla; tai
- jos pääasiallisia markkinoita ei ole, omaisuuserän tai velan suotuisimmilla markkinoilla.

Konsernilla on oltava pääsy pääasiallisille markkinoille tai suotuisimmille markkinoille. 

Omaisuuserän tai velan käypä arvo on määritettävä käyttäen niitä oletuksia, joita 
markkinaosapuolet käyttäisivät omaisuuserän tai velan hinnoittelussa olettaen, että 
markkinaosapuolet toimivat parhaan taloudellisen etunsa mukaisesti.

Nordec Group -konserni käyttää arvostusmenetelmiä, jotka ovat kyseisissä olosuhteissa 
asianmukaisia ja joita varten on saatavilla riittävästi tietoa käyvän arvon määrittämiseksi siten, että 
käytetään mahdollisimman paljon merkityksellisiä havainnoitavissa olevia syöttötietoja ja 
mahdollisimman vähän muita kuin havainnoitavissa olevia syöttötietoja. 

Kaikki omaisuuserät ja velat, joille määritetään tai ilmoitetaan käypä arvo tilinpäätöksessä, 
luokitellaan käypien arvojen hierarkiaan seuraavasti perustuen alimman tason syöttötietoon, joka 
on merkittävä koko arvonmäärityksen kannalta: 

Taso 1:
Näiden omaisuuserien tai velkojen käypä arvo perustuu täysin samanlaisille varoille tai veloille 
noteerattuihin (oikaisemattomiin) hintoihin toimivilla markkinoilla, joille yhteisöllä on pääsy. Käyvän 
arvon tasolle 1 luokitellaan seuraavat rahoitusinstrumentit:
- Nordec Group -konsernilla ei ole hallussa yhtään tason 1 instrumenttia

Taso 2:
Näiden omaisuuserien tai velkojen käypä arvo perustuu arvostusmenetelmiin, joissa käyvän arvon 
arvioimisen kannalta merkittävät syöttötiedot ovat muita kuin tasolle 1 kuuluvia noteerattuja hintoja, 
ja jotka ovat havainnoitavissa omaisuuserälle tai velalle joko suorasti tai epäsuorasti. Arvostuksen 
syöttötiedot perustuvat noteerattuun tai muuhun helposti saatavilla olevaan lähteeseen. Käyvän 
arvon tasolle 2 luokitellaan seuraavat rahoitusinstrumentit:
-   valuuttatermiinit
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Käyvät arvot

Niiden omaisuuserien ja velkojen osalta, jotka kirjataan jatkuvasti tilinpäätökseen käypään arvoon, 
konserni määrittää, onko tasojen välillä tapahtunut siirtoja arvioimalla luokittelua uudelleen 
(perustuen siihen alhaisimpaan syöttötietoon, joka on merkittävä koko käyvän arvon määrittämisen 
kannalta) kunkin raportointikauden lopussa.

Tilinpäätöspäivänä konsernilla on vain tasolle 2 luokiteltavia rahoitusinstrumentteja, eikä tilikausien 
aikana ole tapahtunut siirtoja tasojen välillä.

Konsernin johto analysoi jokaisena raportointipäivänä niiden omaisuuserien ja velkojen arvojen 
muutokset, jotka on määritettävä uudelleen tai arvioitava uudelleen konsernin tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteiden mukaisesti.

Käypien arvojen määrittämiseksi konserni on määritellyt varojen ja velkojen luokitellun niiden 
luonteen, piirteiden ja riskien perusteella, ottaen huomioon ylempänä kuvatut käyvän arvon 
hierarkiatasot.

Rahoitusinstrumenttien taulukkomuotoisessa esityksessä (liitetieto 4.3. Rahoitusvarat ja -velat) 
esitetään konsernin rahoitusinstrumenttien, muiden kuin sellaisten, joiden kirjanpitoarvot ovat 
kohtuullisen lähellä käypää arvoa, kirjanpitoarvojen ja käypien arvojen vertailu luokittain.

Taso 3:
Näiden omaisuuserien tai velkojen käypä arvo perustuu muihin kuin havainnoitavissa oleviin 
syöttötietoihin, jotka ovat merkittäviä käyvän arvon määrittämisen kannalta. Näiden syöttötietojen 
arvostusmenetelmät edellyttävät itsenäistä harkintaa. 
- Nordec Group -konsernilla ei ole hallussa yhtään tason 3 instrumenttia
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4.3. Rahoitusvarat ja -velat

Laatimisperiaatteet

Rahoitusvarat

Jaksotettu hankintameno

Rahoitusvarat, jotka luokitellaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti

Rahoitusvarat, jotka luokitellaan käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta

Rahoitusvarat luokitellaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti, kun rahoitusvarat omistetaan kaupankäyntiä varten 
ja kun rahavirtojen kerääminen ei perustu pääoman ja koron maksuihin eivätkä SPPI (Solely Payment of Principal 
and Interest) -kriteerit täyty. Rahoitusvarat luokitellaan pidettäväksi kaupankäyntitarkoituksessa, jos ne hankitaan 
myytäväksi tai takaisinostoa varten lähitulevaisuudessa. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti luokitellut 
rahoitusvarat kirjataan taseeseen käypään arvoon ja käyvän arvon nettomuutokset kirjataan tuloslaskelmaan.

Konserni luokittelee tähän kategoriaan johdannaisinstrumentit, joihin se ei sovella IFRS 9 määrittelemää 
suojauslaskentaa.

Rahoitusvarat luokitellaan arvostettavaksi käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta, jos rahoitusvaroja 
pidetään hallussa sekä sopimusperusteisten rahavirtojen keräämiseksi että rahoitusvarojen myymiseksi ja jos 
rahoitusvarojen erästä syntyvät rahavirrat ovat pelkästään pääoman ja siitä syntyvien korkojen maksuja. Käypään 
arvoon laajan tuloksen kautta arvostettavat rahoitusvarojen erät, korkotuotot, valuuttakurssien arvostusmuutokset 
ja arvonalennustappiot tai peruutukset kirjataan tuloslaskelmaan samalla tavalla kuin rahoitusvarat, jotka 
arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. Jäljellä olevat käyvän arvon muutokset kirjataan muihin laajan 
tuloksen eriin. Taseesta pois kirjaamisen yhteydessä muihin laajan tuloksen eriin kirjattu kumulatiivinen käyvän 
arvon muutos kierrätetään tuloslaskelman kautta.

Alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä konserni voi tehdä peruuttamattoman valinnan luokitella ja arvostaa sen 
oman pääoman ehtoinen sijoitus käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta, kun näitä instrumentteja ei 
pidetä hallussa myyntitarkoituksessa ja kun nämä rahoitusinstrumentit täyttävät IAS 32 -standardin mukaiset 
ehdot oman pääoman ehtoisista instrumenteista.

Rahoitusvarojen käyvän arvon muutoksista johtuvia voittoja ja tappioita ei koskaan kierrätetä tuloslaskelman 
kautta. Osingot kirjataan tuloslaskelmassa muihin tuloihin, kun oikeus maksuun on vahvistettu, paitsi jos konserni 
kattaa tällaisilla tuotoilla rahoitusvarojen hankinnasta syntyviä kuluja, jolloin tuotot kirjataan muihin laajan tuloksen 
eriin. Laajan tuloksen erien kautta käypään arvoon arvostettujen oman pääoman ehtoisten instrumentteihin ei 
sovelleta arvon alentumisen periaatteita. 

Nordec Group -konsernilla ei ole tällä hetkellä hallussa käypään arvoon muun laajan tuloksen kautta arvostettavia 
rahoitusinstrumentteja lukuunottamatta suojauslaskennasssa olevia johdannaisinstrumentteja. 

Rahoitusinstrumentti on mikä tahansa sopimus, joka synnyttää rahoitusvaroja yhdelle osapuolelle ja rahoitusvelkaa tai 
oman pääoman ehtoisen instrumentin toiselle osapuolelle.

Nordec Group -konsernin rahoitusvarat arvostetaan käypään arvoon alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä 
kaupantekopäivänä, ja ne luokitellaan myöhemmin arvostettaviksi hankintamenoon, käypään arvoon muiden laajan 
tuloslaskelman erien (OCI) kautta tai käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Luokitus perustuu rahoitusvarojen 
sopimusperusteisiin kassavirtaominaisuuksiin ja konsernin instrumenttien hallinnointia koskevaan liiketoimintamalliin. 
Rahoitusvarojen arvonalentumista käsitellään tarkemmin liitetiedossa 4.1 Rahoitusriskien hallinta.

Rahoitusvarat luokitellaan jaksotettuun hankintamenoon, jos omaisuuserän omistamisella on tarkoitus kerätä 
sopimusperusteisia rahavirtoja ja jos rahavirrat ovat yksinomaan pääoman ja korkojen maksuja. Rahoitusvarat, 
jotka täyttävät molemmat ehdot, arvostetaan myöhemmin efektiivisen koron menetelmällä (EIR), ja niistä 
vähennetään arvonalennus. Kaikki näistä rahoitusvaroista tulevat voitot tai tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti, 
kun omaisuuserä kirjataan pois, sitä muutetaan tai siitä vähennetään arvonalennus.

Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut konsernin rahoitusvarat sisältävät rahat ja pankkisaamiset ja 
myyntisaamiset.
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Rahoitusvarojen kirjaaminen pois taseesta

Rahoitusvarojen arvon alentuminen

Rahoitusvelat

Luokittelu jaksotettuun hankintamenoon

Rahoitusvelat, jotka luokitellaan tulosvaikutteisesti käypään arvoon

Rahoitusvelkojen kirjaaminen pois taseesta

Rahoitusinstrumenttien nettomääräinen toteuttaminen

Johdannaiset ja suojauslaskenta
Johdannaissopimukset merkitään kirjanpitoon alun perin käypään arvoon sinä päivänä, jona konsernista tulee 
sopimusosapuoli, ja ne arvostetaan myöhemmin edelleen käypään arvoon tuloksen kautta jokaisena raportointipäivänä. 
Voitot ja tappiot, jotka syntyvät käypään arvoon arvostamisesta, käsitellään kirjanpidossa johdannaissopimuksen 
käyttötarkoituksen määräämällä tavalla. Niiden johdannaissopimusten osalta, joihin sovelletaan suojauslaskentaa 
kirjataan rahavirran tai käyvän arvon suojauksen mukaisesti.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti luokiteltavat rahoitusvelat sisältävät ne instrumentit, joita pidetään hallussa 
kaupankäyntitarkoituksessa, ja jotka on luokiteltu alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä tulosvaikutteisesti käypään 
arvoon. 

Kaupankäyntitarkoituksessa hallussa pidettäviksi rahoitusveloiksi luokitellaan instrumentit, jotka on hankittu 
lähitulevaisuudessa tapahtuvaa takaisinostoa varten. Konserni luokittelee tähän kategoriaan 
johdannaisinstrumentit, joihin se ei sovella IFRS 9 määrittelemää suojauslaskentaa.

Konserni kirjaa rahoitusvelat pois taseesta vain silloin, kun rahoitusvelkaan liittyvä velvoite, joka on yksilöity 
kyseisessä sopimuksessa, on täytetty, peruutettu tai sen voimassaolo on päättynyt. Tämä koskee myös tilanteita, 
joissa olemassa oleva rahoitusvelka korvataan toisella velalla, jonka sama lainanantaja myöntää olennaisilta osin 
erilaisin ehdoin, tai olemassa olevan velan ehtoja muutetaan olennaisesti, tällaista vaihtoa tai muutosta 
käsitellään alkuperäisen velan kirjaamisena pois taseesta ja uuden velan kirjaamisena taseeseen. Kyseisten 
kirjanpitoarvojen erotus kirjataan tuloslaskelmaan. Konserni ei ole poistanut velkoja taseesta tilikauden tai 
vertailukausien aikana. 

Rahoitusvarat ja rahoitusvelat kumotaan toisillaan ja nettomäärä ilmoitetaan konsernitilinpäätöksessä, jos konsernilla 
on sillä hetkellä toimeenpantavissa oleva laillinen oikeus taseeseen merkittyjen määrien nettomääräisellä kirjaamisella 
ja aikomus suorittaa maksut nettomääräisenä, realisoida omaisuuseriä ja maksaa velat samanaikaisesti. Nordec Group 
ei sovella rahoitusinstrumentteihinsa nettomääräistä toteuttamista.

Rahoitusvarojen arvon alentumiseen liittyvät lisätiedot on annettu myös seuraavissa liitetiedoissa: 
- Liitetieto 3.7. Myyntisaamiset ja muut saamiset 
- Liitetieto 4.1. Rahoitusriskien hallinta

Konserni kirjaa odotettavissa olevaa luottotappiota koskevan vähennyserän kaikista velkainstrumenteista, joita ei 
pidetä tulosvaikutteisesti käypään arvoon. Odotettavissa olevat luottotappiot perustuvat sopimuksen mukaisesti 
erääntyvien sopimusperusteisten rahavirtojen ja kaikkien niiden rahavirtojen väliseen eroon, jotka konserni 
odottaa saavansa, diskontattuna alkuperäisen efektiivisen korkotason likiarvoon.

Lisätietoja odotettavissa olevista luottotappioista on liitetiedoissa 4.1. Rahoitusriskien hallinta.

Konserni kirjaa rahoitusvelan taseeseensa vain silloin, kun yhteisöstä tulee instrumentin sopimuslausekkeen osapuoli. 
Konsernin rahoitusvelat arvostetaan käypään arvoon alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä kaupantekopäivänä, ja ne 
luokitellaan myöhemmin arvostettaviksi jaksotettuun hankintamenoon ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti. 
Rahoitusvelat luokitellaan niiden lyhyt- ja pitkäaikaisiin tileihin.

Nordec Groupin rahoitusvelat luokitellaan jaksotettuun hankintamenoon, kuten korolliset velat ja lainat, jotka 
kirjataan alkuperäisen käsittelyn yhteydessä käypään arvoon vähennettynä niihin liittyvillä mahdollisilla 
transaktiomenoilla, ja ne arvostetaan myöhemmin EIR -menetelmällä. Voitot ja tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti, 
kun velat kirjataan pois taseesta sekä EIR -jaksotuksen kautta.

Jaksotettu hankintameno lasketaan ottamalla huomioon hankinnan diskonttaus tai preemio sekä palkkiot tai 
menot, jotka ovat erottamaton osa EIR -laskentaa. EIR -jaksotukset sisällytetään tuloslaskelmaan rahoituskuluina. 

Tätä luokkaa sovelletaan yleisesti korollisiin velkoihin.

Konserni kirjaa rahoitusvarat pois taseesta vain silloin, kun sopimusperusteiset oikeudet rahavirtoihin 
rahoitusvaroihin kuuluvasta erästä lakkaavat tai se siirtää rahoitusvaroihin kuuluvan erän ja siirto täyttää taseesta 
pois kirjaamisen edellytykset.

Kun konserni on siirtänyt oikeutensa vastaanottaa rahavirtoja omaisuuserästä tai ottanut käyttöön pass-through -
järjestelyn, se arvioi, onko se pitänyt omistamiseen liittyvät riskit ja edut itsellään ja missä määrin. Jos konserni ei 
ole siirtänyt omaisuuserän omistamiseen liittyviä riskejä ja etuja olennaisilta osin toiselle eikä pidä niitä olennaisilta 
osin itsellään ja sillä säilyy määräysvalta omaisuuserään, se pitää siirretyn omaisuuserän edelleen taseessaan 
siihen määrään asti kuin sillä on säilynyt siihen intressi. Siinä tapauksessa konserni kirjaa myös siihen liittyvän 
velan.
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Suojauslaskenta

Rahavirran suojaukset

Käyvän arvon suojaukset
Suojausinstrumentista kirjattava voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti suojauskohteen kirjanpitoarvon 
oikaisuksi. Suojausinstrumentin tehotonta osuutta ei kirjata suojauskohteen kirjanpitoarvon oikaisuksi.

Nordec Group -konserni on varmistanut suojauslaskentaa soveltaessa, että sillä on suojaussuhteen alkaessa 
asianmukaisesti laadittu suojauslaskentadokumentaatio suojaussuhteesta sisältäen yhtiön 
rahoitusriskienhallinnan tavoitteet  ja suojausstrategian. Konserni on varmentanut, että suojaussuhde täyttää 
suojauslaskennan soveltamisen edellytykset, eli suojaussuhde koostuu pelkästään hyväksyttävistä 
suojausinstrumenteista ja hyväksyttävistä suojauskohteista. Tehokkuuden vaatimukset ovat, että suojauskohteen 
ja suojausinstrumentin välillä on taloudellinen käänteinen yhteneväisyys, luottoriskin vaikutus ei dominoi tästä 
taloudellisesta suhteesta aiheutuvia arvonmuutoksia ja suojaussuhteen suojausaste on sama kuin suojausaste, 
jonka syntyy siitä suojauskohteen määrästä, jota yhteisö tosiasiallisesti suojaa, ja siitä suojausinstrumentin 
määrästä, jota yhteisö tosiasiallisesti käyttää suojauskohteen kyseisen määrän suojaamiseen. Konserni seuraa 
suojaussuhteiden tehokkuuksia kullakin raportointihetkellä sekä analysoi myös mahdollisia tehottomuuden 
lähteitä.

Valuuttatermiinit on tehty konsernin rahoitusriskienhallintapolitiikan mukaisesti rahavirran 
suojautumistarkoituksessa.

Rahavirran suojauksen ehdot täyttävien johdannaisinstrumenttien tehokkaan osuuden käyvän arvon muutos 
kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään oman pääoman suojausrahastossa. Suojausinstrumentista 
omaan pääomaan kertyneet voitot ja tappiot siirretään tulosvaikutteisiksi silloin, kun suojattu erä vaikuttaa voittoon 
tai tappioon.  Ennakoitua valuuttamääräistä myyntiä suojaavien johdannaisten voitot ja tappiot kirjataan myynnin 
oikaisuiksi myynnin toteutuessa. Suojausinstrumentin voiton tai tappion tehoton osuus merkitään liiketoiminnan 
muihin tuottoihin tai kuluihin.  Mikäli suojattu ennakoitu liiketoimi johtaa rahoitusvaroihin kuulumattoman 
omaisuuserän, kuten aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen, kirjaamiseen, omaan pääomaan kertyneet voitot ja 
tappiot siirretään kyseisen omaisuuserän hankintamenon oikaisuksi.

Kun rahavirran suojaukseksi hankittu suojausinstrumentti erääntyy tai se myydään tai kun suojauslaskennan 
soveltamisedellytykset eivät enää täyty, suojausinstrumentista kertynyt voitto tai tappio jää omaan pääomaan 
siihen asti, kunnes ennakoitu liiketoimi toteutuu.  Kuitenkin, jos ennakoidun suojatun liiketoimen ei enää odoteta 
toteutuvan, omaan pääomaan kertynyt voitto tai tappio kirjataan välittömästi tulosvaikutteisesti. 
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4.3. Rahoitusvarat ja -velat (jatkuu)

Rahoitusinstrumentit arvostusluokittain 31.12.2021

Rahoitusvarat, 2021

Tuhatta euroa Liitetieto Taso

Käypä arvo laajan 
tuloksen erien 

kautta
Jaksotettu 

hankintameno
Kirjanpito- 

arvo Käypä arvo

Pitkäaikaiset rahoitusvarat

Muut saamiset 3.7. 2 1 593 1 593 1 593

Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä 1 593 1 593 1 593

Lyhytaikaiset rahoitusvarat

Myyntisaamiset 3.7. 2 10 352 10 352 10 352

Johdannaiset 4.5. 2 116 116 116

Lainasaamiset 3.7. 2 9 267 9 267 9 267

Rahat ja pankkisaamiset 4.4. 2 9 575 9 575 9 575

Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä 116 29 194 29 310 29 310
Rahoitusvarat yhteensä 116 30 788 30 903 30 903

Rahoitusvelat, 2021

Tuhatta euroa Note Taso

Käypä arvo laajan 
tuloksen erien 

kautta
Jaksotettu 

hankintameno
Kirjanpito- 

arvo Käypä arvo

Pitkäaikaiset rahoitusvelat

Korolliset rahoitusvelat 4.6. 2 182 182 182

Muut korolliset velat 4.6. 2 208 208 208

Osto- ja muut velat 3.9. 2 46 46 46

Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä 0 436 436 436

Lyhytaikaiset rahoitusvelat

Korolliset rahoitusvelat 4.6. 2 395 395 395

Lyhytaikaiset korolliset velat 395 395 395

Johdannaiset 4.5 2 34 34 34

Ostovelat 3.9. 2 20 429 20 429 20 429

Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä 34 20 824 20 858 20 858

Rahoitusvelat yhteensä 34 21 260 21 294 21 294
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Rahoitusinstrumentit arvostusluokittain 31.12.2020

Rahoitusvarat, 2020

Tuhatta euroa Liitetieto Taso

Käypä arvo laajan 
tuloksen erien 

kautta
Jaksotettu 

hankintameno
Kirjanpito- 

arvo Käypä arvo

Pitkäaikaiset rahoitusvarat

Muut saamiset 3.7. 2 1 851 1 851 1 851

Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä 0 1 851 1 851 1 851

Lyhytaikaiset rahoitusvarat

Myyntisaamiset 3.7. 2 20 531 20 531 20 531

Johdannaiset 4.5 2 466 466 466

Lainasaamiset 3.7. 2 4 000 4 000 4 000

Rahat ja pankkisaamiset 4.4. 2 14 393 14 393 14 393

Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä 466 38 924 39 390 39 390

Rahoitusvarat yhteensä 466 40 775 41 241 41 241

Rahoitusvelat, 2020

Tuhatta euroa Liitetieto Taso

Käypä arvo laajan 
tuloksen erien 

kautta
Jaksotettu 

hankintameno
Kirjanpito- 

arvo Käypä arvo

Pitkäaikaiset rahoitusvelat

Korolliset rahoitusvelat 4.6. 2 160 160 160

Muut korolliset velat 4.6. 2 182 182 182

Osto- ja muut velat 3.9. 2 87 87 87

Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä 0 430 430 430

Lyhytaikaiset rahoitusvelat

Korolliset rahoitusvelat 4.6. 2 1 896 1 896 1 896

Lyhytaikaiset korolliset velat 1 896 1 896 1 896

Johdannaiset 4.5 2 2 036 2 036 2 036

Ostovelat 3.9. 2 15 292 15 292 15 292

Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä 2 036 17 188 19 224 19 224

Rahoitusvelat yhteensä 2 036 17 618 19 654 19 654
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Rahoitusinstrumentit arvostusluokittain 12.9.2018

Rahoitusvarat, 2019

Tuhatta euroa Liitetieto Taso

Käypä arvo laajan 
tuloksen erien 

kautta
Jaksotettu 

hankintameno
Kirjanpito- 

arvo Käypä arvo

Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset 3.7. 2 5 088 5 088 5 088

Rahat ja pankkisaamiset 4.4. 2 2 321 2 321 2 321

Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä 0 7 409 7 409 7 409

Rahoitusvarat yhteensä 0 7 409 7 409 7 409

Rahoitusvelat, 2019

Tuhatta euroa Liitetieto Taso

Käypä arvo laajan 
tuloksen erien 

kautta
Jaksotettu 

hankintameno
Kirjanpito- 

arvo Käypä arvo

Pitkäaikaiset rahoitusvelat

Korolliset rahoitusvelat 4.6. 2 166 166 166

Osto- ja muut velat 3.9. 2 87 87 87

Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä 0 254 254 254

Lyhytaikaiset rahoitusvelat

Korolliset rahoitusvelat 4.6. 2 1 433 1 433 1 433
Lyhytaikaiset korolliset velat 1 433 1 433 1 433

Ostovelat 3.9. 2 7 416 7 416 7 416

Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä 0 8 849 8 849 8 849

Rahoitusvelat yhteensä 0 9 103 9 103 9 103
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4.4. Rahat ja pankkisaamiset

Tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019
Rahat ja pankkisaamiset 9 575 14 393 2 321
Yhteensä 9 575 14 393 2 321

Käteistalletukset ja lyhytaikaiset talletukset koostuvat nostettavissa olevista pankkitalletuksista, käteisestä 
rahasta ja lyhytaikaisista talletuksista, joiden maturiteetti on kolme kuukautta tai sitä lyhyempi. Käteistalletuksiin 
ja lyhytaikaisiin talletuksiin liittyy vähäinen arvonmuutosriski.
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4.5 Johdannaisinstrumentit ja suojauslaskenta

Laadintaperiaatteet

Johdannaisten nimellisarvot ja käyvät arvot

Tuhatta euroa Nimellisarvo
Käypä arvo, 

saamiset Käypä arvo, velat Käypä arvo, netto
2021
Valuuttatermiinisopimukset - 
rahavirran suojaus 32 371 116 34 81
Yhteensä 32 371 116 34 81

2020
Valuuttatermiinisopimukset - 
rahavirran suojaus 82 735 466 2 036 -1 570
Yhteensä 82 735 466 2 036 -1 570

Johdannaisten erääntymisaikataulu (nimellisarvoissa)

Johdannaisten erääntymisaikataulu 31.12.2021

Tuhatta euroa 2022 2023 2024 2025 2026
SEK/EUR valuuttatermiinit kassavirran suojauksessa32 371 0 0 0 0
Yhteensä 32 371 0 0 0 0

Johdannaisten erääntymisaikataulu 31.12.2020

Tuhatta euroa 2021 2022 2023 2024 2025
SEK/EUR valuuttatermiinit kassavirran suojauksessa46 565 0 0 0 0
PLN/EUR valuuttatermiinit kassavirran suojauksessa1 442 0 0 0 0
EUR/SEK valuuttatermiinit kassavirran suojauksessa27 047 0 0 0 0
EUR/PLN valuuttatermiinit kassavirran suojauksessa7 682 0 0 0 0
Yhteensä 82 735 0 0 0 0

Johdannaisten erääntymisaikataulu 1.1.2020

Valuuttatermiinisopimukset ja suojauslaskenta

Nordec Group -konserni on uudelleenluokitellut realisoituneen vuoden 2021 projektisuojaukseen liittyvän johdannaissopimuksen 
tuloslaskelmalta suojausrahastoon vuonna 2020 ja se on esitetty tuloksella 2021. Johdannaissopimus päätettiin ennenaikaisesti 
Ruukki Building Systems hankinnan johdosta.

Nordec Group -konsernilla ei ollut avoimia johdannaissopimuksia 1.1.2020. Vuoden 2020 aikana johdannaissopimusten volyymi 
kasvoi merkittävästi Ruukki Building Systems hankinnan johdosta. Ennen hankintaa johdannaisten käyttö ja tarve oli vähäisempi.

Nordec Group -konsernilla on myyntiä Ruotsin ja Norjan kruunuissa sekä ostoja Puolan zlotyissä. Konserni käyttää 
johdannaisinstrumenttejä suojaamaan konsernin projekteja.

Katso lisätietoja valuuttariskistä ja valuuttatermiinisopimuksista liitteistä 4.1. Rahoitusriskien hallinta ja 4.3. Rahoitusvarat ja -velat.

Nordec Group -konserni soveltaa suojauslaskentaa johdannaisinstrumentteihin, joita käytetään suojautumaan 
valuuttariskiltä. Rahavirtasuojauslaskentaa käytetään erittäin todennäköisten ulkomaanvaluuttamääräisten ostojen ja 
myyntien suojaamisessa. 

Katso lisätietoja suojauslaskennan laadintaperiaatteista liitteestä 4.3. Rahoitusvarat ja -velat.

Johdannaiset kirjataan alkuperäisesti hankintahetken käypään arvoon, ja ne arvostetaan myöhemmin käyvässä 
arvossa.

Konserni käyttää johdannaisia suojautumiseen operatiiviselta valuuttariskiltä. Nordec Group -konserni soveltaa 
kassavirran suojauslaskentaa tietyille termiinisopimuksille. Johdannaisten nimellisarvo ja käyvät arvot raportointikauden 
päättyessä:
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Suojauslaskennassa olevat johdannaiset suojaustyypeittäin

Tuhatta euroa Nimellisarvo
Saatavat käyvässä 

arvossa
Maksettavat 

käyvässä arvossa
Käyvän arvon 

netto arvo

31.12.2021
SEK/EUR valuuttatermiinit kassavirran suojauksessa32 371 116 34 81

Yhteensä 32 371 116 34 81

Tuhatta euroa Nimellisarvo
Saatavat käyvässä 

arvossa
Maksettavat 

käyvässä arvossa
Käyvän arvon 

netto arvo

31.12.2020

SEK/EUR valuuttatermiinit kassavirran suojauksessa46 655 0 1 702 -1 702

PLN/EUR valuuttatermiinit kassavirran suojauksessa1 442 14 7 6

EUR/SEK valuuttatermiinit kassavirran suojauksessa27 047 453 18 434

EUR/PLN valuuttatermiinit kassavirran suojauksessa7 682 0 309 -309

Yhteensä 82 825 466 2 036 -1 570

Valuuttatermiinien suojauslaskennan vaikutus 

Tehottomuuden lähteitä voivat olla ajoitus, viivästyminen tai muutos projektin laajuudessa. Tehoton osuus kirjataan 
tulosvaikutteisesti liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin.

Tilikauden 2021 aikana Nordec Group -konserni on kirjannut 3,6 (0,4) miljoonaa euroa suojaustappiota liikevaihtoon ja 
0,3 (0,0) miljoonaa euroa suojausvoittoa kuluihin. Kyseiset johdannaiset eliminoivat suojauskohteiden toteutuneet 
kassavirtojen valuuttamuutokset.

Nordec Group -konsernilla ei ollut avoimia johdannaissopimuksia 1.1.2020.

Nordec Group -konserni on analysoinut, että suojaussuhde täyttää kaikki seuraavat suojauksen tehokkuutta koskevat 
vaatimukset:

Taloudellinen suhde  
- Suojauskohteen ja suojausinstrumentin välillä on taloudellinen suhde sillä suojauskohteen ja suojausinstrumentin 
keskeiset ehdot ovat läheisesti riippuvaisia toisistaan.

Luottoriski
- Luottoriskin vaikutus ei dominoi suojausinstrumentin tai suojauskohteen muutoksia.

Suojausaste
- Suojausaste on 100% (1:1) suojauksissa. Suojaussuhteen suojausaste on sama kuin suojausaste, joka 
syntyy siitä suojauskohteen määrästä, jota yhteisö tosiasiallisesti suojaa, ja siitä suojausinstrumentin määrästä, jota 
yhteisö tosiasiallisesti käyttää suojauskohteen kyseisen määrän suojaamiseen.
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4.6. Lainat ja vuokrasopimusvelat

Korolliset velat ja nettovelka

Nettovelka

Tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020 1.1.2020

Pitkäaikaiset korolliset rahoitusvelat 182 160 166

Muut korolliset pitkäaikaiset velat 208 182 0

Lyhytaikaiset korolliset rahoitusvelat 395 1 896 1 433

Vuokrasopimusvelat 2 128 2 529 1 508

Likvidit varat -9 575 -14 393 -2 321

Nettovelka yhteensä -6 662 -9 624 787

Korollisten velkojen muutokset

31.12.2021

Tuhatta euroa Alkusaldo 1.1. Rahavirrat
Hankinnat/vähenn

ykset Muut oikaisut
Loppusaldo 

31.12.

Pitkäaikaiset korolliset rahoitusvelat 160 22 182

Muut korolliset pitkäaikaiset velat 183 25 208
Muut korolliset lyhytaikaiset velat 1 896 -1 162 -338 395

Vuokrasopimusvelat 2 530 -1 021 -232 850 2 128

Likvidit varat -14 393 4 818 -9 575

Korollisten velkojen muutokset yhteensä -9 624 2 635 -232 559 -6 662

31.12.2020

Tuhatta euroa Alkusaldo 1.1. Rahavirrat
Hankinnat/vähenn

ykset Muut oikaisut
Loppusaldo 

31.12.

Pitkäaikaiset korolliset rahoitusvelat 166 -45 28 11 160

Muut korolliset pitkäaikaiset velat 0 194 -11 183
Muut korolliset lyhytaikaiset velat 1 433 -1 602 1 154 911 1 896

Vuokrasopimusvelat 1 508 -1 250 611 1 661 2 530

Likvidit varat -2 321 -11 895 -177 -14 393

Korollisten velkojen muutokset yhteensä 787 -14 792 1 810 2 572 -9 624

31.12.2019

Tuhatta euroa Alkusaldo 1.1. Rahavirrat
Hankinnat/vähenn

ykset Muut oikaisut
Loppusaldo 

31.12.

Pitkäaikaiset korolliset rahoitusvelat 0 166 166

Muut korolliset pitkäaikaiset velat 0 0
Muut korolliset lyhytaikaiset velat 0 -4 353 5 786 1 433

Vuokrasopimusvelat 0 -61 1 569 1 508

Likvidit varat 0 -1 336 -985 -2 321

Korollisten velkojen muutokset yhteensä 0 -5 750 4 968 1 569 787

Rahoitusvelkojen erääntymisajat

31.12.2021

tuhatta euroa
Kirjanpitoarvo < 1 vuosi 1-5 vuotta > 5 vuotta 2025 2026 Yhteensä

Korolliset rahoitusvelat 577 395 182 0 0 0 577

Muut korolliset velat 208 0 208 0 0 0 208

Vuokrasopimusvelat 2 127 465 1 612 51 0 0 2 127

Ostovelat 21 397 21 351 46 0 0 0 21 397

Yhteensä 24 309 22 210 2 047 51 0 0 24 309

31.12.2020

tuhatta euroa
Kirjanpitoarvo < 1 vuosi 1-5 vuotta > 5 vuotta 2024 2025 Yhteensä

Korolliset rahoitusvelat 2 056 1 896 160 0 0 0 2 056

Muut korolliset velat 182 0 182 0 0 0 182

Vuokrasopimusvelat 2 529 684 1 717 128 0 0 2 529

Ostovelat 17 844 17 757 87 0 0 0 17 844

Yhteensä 22 611 20 336 2 147 128 0 0 22 611

31.12.2019

tuhatta euroa
Kirjanpitoarvo < 1 vuosi 1-5 vuotta > 5 vuotta 2023 2024 Yhteensä

Korolliset rahoitusvelat 1 600 1 433 166 0 0 0 1 600

Muut korolliset velat 0 0 0 0 0 0 0

Vuokrasopimusvelat 1 508 773 369 367 0 0 1 508

Ostovelat 7 503 7 416 87 0 0 0 7 503

Yhteensä 10 611 9 622 622 367 0 0 10 611

Rahoitusvelkojen maturiteettijakauma esittää konsernin rahoitusvelkoihin liittyviä rahavirtoja. Tavoitteena on esittää likviditeettivaatimukset tulevien ulosvirtausten täyttämiseksi 
vuosittain. Maturiteettianalyysi sisältää korolliset rahoitusvelat ja IFRS 16 -standardin mukaiset vuokrasopimusvelat, jotta voidaan esittää todelliset ulos menevät rahavirtaukset 
suhteessa kaikkiin konsernin velkoihin.

Rahoitusvelkojen erääntymisaikojen perusteella yhtiön johto hallinnoi luottoasemaa ja likviditeettivaatimusta sekä mukauttaa yhtiön luottoriskikäytäntöä.
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4.7. Pääoman hallinta

Tuhatta euroa 2021 2020 2019
Oma pääoma 29 604 25 109 2 946
Varat yhteensä 89 368 92 614 24 280
Sopimuksiin perustuvat velat 24 121 29 002 3 479
Omavaraisuusaste % 45,4 % 39,5 % 14,2 %

Nordec Group -konsernin pääomien hallintaan kuuluvat liikkeeseen lasketut pääomat ja kaikki muut emoyrityksen 
osakkeenomistajille kuuluvat oman pääoman ehtoiset rahastot. Nordec Group -konsernin pääoman hallinnan ensisijaisena 
tavoitteena on maksimoida osakkeenomistajille tuotettava arvo.

Pääomarakenteeseen vaikutetaan ensisijaisesti investointeja ja liiketoimintaan sitoutuvan käyttöpääoman määrää 
ohjaamalla. Pääomarakenteen hallinnallaan konserni pyrkii tavoitteiden saavuttamiseksi varmistamaan muun muassa, 
että se täyttää korollisiin velkoihin liittyvät kovenanttiehdot. Raportointikauden päättyessä, 31.12.2021, konsernilla ei ole 
korollisia velkoja eikä siten niihin liittyviä kovenantteja. Konsernilla on kuitenkin raportointikauden päättyessä kovenantteja, 
muun muassa oma pääoma ja omavaraisuusaste, liittyen pankkitakauksiin. Kovenantit ovat täyttyneet katsantokausilla.

Korollinen nettovelka esitetään erikseen liitetiedossa 4.6. Lainat ja vuokrasopimusvelat. 
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4.8. Oma pääoma

Oma pääoma ja oman pääoman rahastot

Osakkeiden lukumäärä, tuhansia 2021 2020 2019
Osakkeiden kokonaismäärä kauden alussa 2,5 2,5 2,5
Osakkeiden kokonaismäärä tilikauden lopussa 2,5 2,5 2,5

joista emoyhtiön hallussa olevia omia osakkeita 0,0 0,0 0,0
Ulkona olevat osakkeet raportointikauden lopussa 2,5 2,5 2,5

Osingot

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Valuuttojen kurssierot ulkomaisten operaatioiden muuntamisessa

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto sisältää muut omaan pääomaan liittyvät sijoitukset ja osakkeiden 
merkintähinnat siltä osin kuin niitä ei hyvitetä osakepääomaan. 

Kurssierot, jotka liittyvät konsernin ulkomaisten liiketoimintojen tuloksen ja nettovarallisuuden muuntamiseen 
toiminnallisista valuutoista konsernin esittämisvaluuttaan euroksi, kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja kertyvät 
omaan pääomaan.

Oma pääoma koostuu osakepääomasta, vapaan oman pääoman rahastosta, ulkomaan toimintojen valuuttojen 
muuntoerosta, oikeudellisista ja lakisääteisistä rahastoista sekä kertyneistä voittovaroista, joista on vähennetty 
omat osakkeet. 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

27. kesäkuuta 2020 Nordec Group Oy maksoi 1 miljoonaa euroa pääoman palautusta sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastosta.
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5.1. Lähipiiri 

Lähipiiritransaktiot

Tuhatta euroa 
1-12/2021 

Tuotot** Kulut
12/2021 

Saamiset Velat
Ylin emoyhtiö tytäryhtiöineen1

7 886 -2 053 9 533 138
Yhteensä 7 886 -2 053 9 533 138

Tuhatta euroa
1-12/2020 

Tuotot** Kulut
12/2020 

Saamiset Velat
Ylin emoyhtiö tytäryhtiöineen1

7 110 -2 406 4 838 204
Yhteensä 7 110 -2 406 4 838 204

Tuhatta euroa
1-12/2019 

Tuotot** Kulut
12/2019 

Saamiset Velat
Ylin emoyhtiö tytäryhtiöineen1

652 -1 531 2 004 1 441
Yhteensä 652 -1 531 2 004 1 441

Johtoon kuuluvien avainahenkilöiden palkat ja palkkiot 

Johtoon kuuluvien avainahenkilöiden palkat ja palkkiot 
Tuhatta euroa 2021 2020 2019
Hallituksen palkkiot 30 0 0
Toimitusjohtajien palkat ja palkkiot 775 123 0
Johtoryhmän palkat ja palkkiot 1 281 862 0
Yhteensä 2 086 984 0

Konsernilla ei ole osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä. 

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta. Johtoryhmän jäsenet on 
vakuutettu lakisääteisen eläkevakuutuksen mukaisesti. 

Johtoryhmän jäsenten työsopimusten irtisanomisaika on vaihdellut riippuen sopimuksen mukaan vuosien 
2020-2021 aikana. Vuoden 2022 alusta johtoryhmän jäsenillä on kuuden kuukauden irtisanomisaika. 
Toimitusjohtaja on irtisanottaessa työsopimuksen irtisanomisajan palkan lisäksi tietyin edellytyksin oikeutettu 
irtisanomiskorvaukseen kahdentoista kuukauden kokonaispalkkaa vastaavaan määrään. 

Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyhtiö, Nordec Group Oy, sen tytäryritykset ja ylin emoyhtiö sekä sen 
tytäryhtiöt. Lisäksi lähipiiriin luetaan hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet sekä 
näiden läheiset perheenjäsenet ja yhteisöt, jossa edellä mainitut henkilöt käyttävät välitöntä tai välillistä 
määräysvaltaa. 

** sisältää myös korkokulut

Nordec Group Oy on Donges SteelTec GmbH:n kokonaan omistama tytäryhtiö ja Mutares-konserniin 
kuuluva tytäryhtiö. Konsernin ylin  emoyhtiö on Mutares SE&Co KgaA.

1 Ylin emoyhtiö tytäryhtiöineen sisältää Mutares SE & Co KgaA:n ja sen muut kuin Nordec Group -konserniin kuuluvat tytäryhtiöt.

Taulukossa esitetyt summat ovat raportointikauden aikana kuluksi kirjattuja johtoryhmän avainhenkilöihin 
liittyviä määriä.

Liiketoimet ylimmän emoyhtiön ja sen tytäryhtiöiden kanssa sisältävät tuottoja emoyhtiöltä Donges SteelTec 
GmbH pääasiassa vuoden 2021 aikana johtuen toimitetuista teräsrakenteista, joka muistuttavat 
tavanomaista liiketoimintaa asiakkaiden kanssa. Nordec Group sai emoyhtiöltä korkotuottoja myönnettyjen 
lainojen vuoksi. Suurin osa liiketoimien aikaisesta tuotosta tuli kuitenkin emoyhtiön toiselta tytäryhtiöltä. 
Tämä liiketoiminta lopetettiin 2021 aikana, kun emoyhtiö myi tytäryhtiön. 

Liiketoimet ylimmän emoyhtiön ja sen tytäryhtiöiden kanssa sisältävät myös emoyhtiön hallinto- ja 
konsultointipalveluista aiheutuvat kulut sekä osan uudelleen laskutetuista kustannuksista. Suurin osa 
konsultointipalveluista liittyi Normekin ja Ruukki Building Systemsin yritysostojen jälkeisiin 
uudelleenjärjestelyihin.

Saamiset sisältävät annetut lainat ja myyntisaamisia emoyhtiölle ja velat sisältävät ostovelat emoyhtiölle. 

Yhtiön transaktiot lähipiirin kanssa tapahtuvat markkinaehtoisesti.

Johtoon kuuluviin avainhenkilöihin luetaan hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä 
johtoryhmän jäsenet. 
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5.2. ProvisionsVaraukset

Laadintaperiaatteet

Takuuvaraukset

Uudelleenjärjestelyvaraukset

Kirjanpidolliset arviot sekä johdon harkinta

Varaukset

Tuhatta euroa Takuuvaraukset
Muut 

varaukset
Varaukset 
yhteensä

Varaukset 1.1.2021 160 677 837

Tilikauden aikana puretut varaukset 
-65 -382 -447

Varaukset 31.12.2021 95 295 390

Tuhatta euroa Takuuvaraukset
Muut 

varaukset
Varaukset 
yhteensä

Varaukset 1.1.2020 95 2 200 2 295
Varausten lisäys 65 65

Tilikauden aikana puretut varaukset 
-1 523 -1 523

Varaukset 31.12.2020 160 677 837

Tuhatta euroa Takuuvaraukset
Muut 

varaukset
Varaukset 
yhteensä

Varaukset 12.9.2018
Varausten lisäys 95 2 200 2 295
Varaukset 31.12.2019 95 2 200 2 295

Johto arvioi varauksia kirjattaessa, syntyykö oikeudellinen vai tosiasiallinen velvoite, johon liittyy 
todennäköinen maksuvelvoite tulevaisuudessa. Lisäksi johdon tulee arvioida vastuun määrä sekä 
vastuun realisoitumisen ajankohta. Varaus kirjataan vain tilanteessa, jossa kyseiset tekijät 
pystytään estimoimaan luotettavasti.

Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisempaan tapahtumaan perustuva oikeudellinen tai tosiasiallinen 
velvoite ja on todennököistä, että velvoitteen täyttäminen edellyttää taloudellista suoritusta ja että kyseisen 
velovoitteen määrä on luotettavasti arvioitavissa. Varaukset kirjataan johdon estimoimaan parhaaseen arvioon 
arvosta, joka muodostuu kustannusten kokonaismäärästä, jolla varaukseen kohdistettu vastuu pystytään 
kattamaan. Mikäli tilanteessa on mahdollista allokoida vastuusta tietty osuus kolmannen osapuolen vastuulle, 
kyseinen osuus kirjataan erikseen omaksi omaisuuseräkseen, mutta vain sellaisissa tilanteissa, joissa yhtiö on 
lähes varma saavansa kyseisen osuuden kolmannelta osapuolelta.

Varaukset tappiollisista sopimuksista
Tappiollisista sopimuksista kirjataan varaus, kun sopimusvelvoitteen täyttämiseen kohdistuvat välittömät 
menot ylittävät siitä saatavat hyödyt. Tappiollista varausta puretaan sitä mukaan kun kyseisestä tappiollisesta 
sopimuksesta syntyy tuloutettavaa tuloa.

Takuuvaraus kirjataan projektin toimituksen yhteydessä, joka sisältää takuuvelvoitteen. Takuuvarauksen 
määrä perustuu tietoon menneisyydessä realisoituneista vastaavanlaisista varauksista.

Uudelleenjärjestelyvaraus voidaan kirjata tilanteessa, jossa kustannusten määrä pystytään arvoimaan 
luotettavasti, uudelleenjärjestelyä koskeva sitova päätös on tehty ja yksityiskohtainen suunnitelma järjestelystä 
on valmisteltu ja kommunikoitu niille, joille järjestelyllä on vaikutusta.
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5.3 Ehdolliset velat ja muut vastuut

Tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019
Annetut kiinnitykset ja osakkeet

Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo 22 292
Annetut yrityskiinnitykset 7 760

Muut ehdolliset velat
Projektisopimuksien pankkitakaukset 48 280 29 764 10 982

Lyhytaikaisiksi ja vähäarvoisiksi määritellyt vuokrasopimukset 266 119 103

Ehdollinen oikeudellinen vaade

Joulukuussa 2018 erään projektin pääurakoitsija nosti kanteen Rautaruukki Oyj:tä vastaan perustuen 
väitettyihin virheisiin rakennusprojektissa, joka valmistui vuonna 2010. Rautaruukki Oyj:n 
projektiliiketoiminta, josta muodostui Ruukki Building Systems Oy ja myöhemmin Nordec Oy, toimi 
projektissa aliurakoitsijana. Osana kannetta pääurakoitsija vaatii 1,1 miljoonan euron suuruista 
korvausta. Nordec Group -konserni katsoo, että vaade on perusteeton. Asian pääkäsittely oikeudessa 
pidetään kesällä 2022.

Vakuudet ja vastuusitoumukset

Urakointisopimusten takuuvelat ovat tavallisia velkasitoumuksia liittyen esimerkiski 
projekteihin, joihin yhtiö on antanut suoritustakauksen.

Maaliskuussa 2021 Nordec Group -konserni sai vahingonkorvausvaatimuksen asiakkaalta liittyen sillan 
rakentamisen aikana tapahtuneeseen onnettomuuteen Ruotsissa. Tapahtumasta syntyi huomattavaa 
vahinkoa itse siltaan, sen tukirakenteisiin sekä rakennusprojektin aikataulutukseen. Tammikuussa 
2022 Nordec Group -konserni vastaaanotti onnettomuutta koskevan välimiesmenettelypyynnön 
Ruotsissa. Välimiesmenettelypyyntö sisältää konsernille kohdistuvia vaateita noin 13 miljoonan euron 
edestä.

Nordec Group -konserni uskoo, että asiakkaan kanteet ovat perusteettomia ja asettautuu 
puolustamaan itseään menettelyssä. Nordec Group -konserni uskoo vakuutuskorvausten kattavan 
korjauskustannukset joka tapauksessa. Perustuen edellä mainittuihin sekä muihin seikkoihin, Nordec 
Group -konserni ei ole kirjannut varausta konsernitilinpäätökseen liittyen asiakkaan 
vahingonkorvausvaatimukseen.
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5.4. Tilikauden jälkeiset tapahtumat

15.3.2022 Jarkko Nurminen (KTM) aloitti Nordec Group -konsernin talousjohtajana (CFO) sekä konsernin 
johtoryhmän jäsenenä.

28.3.2022 lähtien Johannes Laumann on korvannut Peter Brehtelsbauerin Nordec Group -konsernin 
hallituksen jäsenenä.

Ukrainan sota, joka puhkesi 24.2.2022, on lisännyt epävarmuutta tulevasta talouskehityksestä. Nordec Group -
konserni arvioi, että vaikka konsernin toimintamarkkinoilla voi esiintyä lyhyen aikavälin toimitusketjuhäiriöitä ja 
niihin liittyvää hintaepävakautta, merkittävä osa Nordec Group -konsernin projektien tarjouskannasta liittyy 
investointeihin esimerkiksi akkujen arvoketjuun, logistiikkaan ja teolliseen rakentamiseen. Näillä 
markkinasegmenteillä Ukrainan meneillään oleva sota ei todennäköisesti vaikuta investointeihin, edellyttäen, 
että materiaalien saatavuus voidaan varmistaa, jotta hankkeet voivat edetä suunniteltujen aikataulujensa 
mukaisesti. Pidemmällä aikavälillä Nordec Group -konserni uskoo, että Ukrainan käynnissä oleva sota lisää 
investointeja teolliseen vihreään siirtymään ja energiariippumattomuuteen Venäjästä.
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