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LIIKETOIMINTA
HOIVAPALVELUT MUUT TOIMINNOT

konsernin liiketoimintarakenne
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YHTIÖN IDENTIFIKAATIOTIEDOT

toiminimi: ruukki Group oyj 

kotipaikka: espoo 

Y-tunnus: 0618181-8

Liiketoiminta: 

teollisuustuotteet ja -palvelut, puuperusteiset 

ja muut liiketoiminnot

Liiketoimintaryhmät: 

talonrakentaminen (valmistalot), sahaliiketoi-

minta, huonekaluliiketoiminta, hoivapalvelut 

Osakkeen kaupankäyntitunnus: 

ruG1v (omX Pohjoismainen Pörssi Helsinki)

 

RUUKKI GROUPIN TALOUDELLINEN 

INFORMAATIO VUONNA 2008

ruukki Group oyj julkaisee vuonna 2008 seu-

raavat osavuosikatsaukset:

1.1. – 31.3.2008 (3 kk) 6.5.2008 

1.1. – 30.6.2008 (6 kk) 5.8.2008 

1.1. – 30.9.2008 (9 kk) 4.11.2008

ruukki Group julkaisee taloudellisen informaa-

tionsa suomeksi sekä englanniksi.

vuosikertomus, osavuosikatsaukset ja tie-

dotteet ovat nähtävissä ruukki Group oyj:n 

kotisivuilla osoitteessa www.ruukkigroup.fi. 

taloudellinen informaatio on pdf-muodossa. 

Julkaisuja voi tilata myös puhelimitse numeros-

ta 010 440 7000 tai sähköpostitse osoitteesta  

helena.tuominen@ruukkigroup.fi.

Varsinainen yhtiökokous

ruukki Group oyj:n varsinainen yhtiökokous 

pidetään maanantaina 31.3.2008 klo 10:00 

alkaen espoossa. Yhtiökokouksen kokouskutsu 

on julkaistu erikseen maaliskuussa 2008. 

ruukki Group oyj:n hallitus on aiemmin päät-

tänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, 

että tilikaudelta 2007 maksettaisiin osinkoa 

0,04 euroa osakkeelta.

tietoJa osakkeenomistaJille

TILINPÄÄTÖSTIEDOT

mEUR 2007 2006

liikevaihto 214 125

liikevoitto 16 13

tulos ennen veroja 19 12

taseen loppusumma 500 116

2007 2006

liikevoitto-% 7,3 % 10,4 %

sijoitetun pääoman 

tuotto-%
8,8 % 17,7 %

omavaraisuusaste 85,1 % 60,1 %

2007 2006

Henkilöstö, 

keskimäärin
866 570
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5,6

13,0
15,7

4,0

8,5
12,2

19,2

71,7
91,9

213,9

125,5

387

9,3

Liikevaihto, MEUR

Omavaraisuusaste 31.12., %

Henkilöstön lukumäärä, 

keskimäärin

Osakekannan markkina-arvo 

31.12., MEUR

Tulos/Osake, laimentamaton, 

31.12., EUR

Osakekohtainen oma pääoma, 

31.12., EUR

Liikevoitto, MEUR

Sijoitetun pääoman  
tuotto-%, p.a.

Bruttoinvestoinnit, MEUR

Tulos ennen veroja, MEUR Liikevaihdon jakauma
toimialoittain 1-12/2007

85,1 %

20,0 %

32,9 %

60,1 %

32 %

8 % 3 %

29 %

28 %

talonrakentaminen

sahaliiketoiminta 

Huonekaluliike- 
toiminta 

Hoivapalvelut

muut toiminnot

taloudellista keHitYstÄ kuvaavat Graafit 

2007

2006 

2005 

2004

0,16 0,26

1,41

0,420,03

0,07
0,06

0,07

32,7 54,4
163,2

817,9

15,9

5,7

34,4

21,2 %
17,7 %

8,8 %

25,4 %

319

570

866

14,3
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Hyvä ruukki Group oyj:n osakkeenomistaja,

Päättynyt vuosi 2007 oli yhtiön liiketoiminnan 

ja omistajien kannalta suurten muutosten vuo-

si. konsernin liiketoiminta päätettiin suunnata 

vahvasti puuperusteisiin teollisiin toimintoihin ja 

investointien painopistettä siirrettiin venäjälle.

kesällä 2007 toteutettiin laaja osakeanti, jossa 

yhtiön oma pääoma nousi nettomääräisesti 339 

miljoonalla eurolla ja omistajakunta laajentui 

merkittävästi, kun omistajiksi tuli useita kan-

sainvälisiä sijoitusrahastoja. Heinäkuun 2007 

alusta alkaen yhtiön osake on noteerattu omX 

Pohjoismainen Pörssi Helsingin keskisuurten 

yhtiöiden listalla.

liiketoiminnallisesti vuosi 2007 oli hyvä ja kon-

sernin liikevoitto oli ennätyskorkealla. vuoden 

2007 liikevaihto oli 213,9 miljoona euroa (2006: 

125,5 miljoonaa euroa) – kasvua noin 70 % - ja 

liikevoitto 15,7 miljoona euroa (13,0) – kasvua 

noin 21 %.

Huonekaluliiketoiminnassa volyymikehitys ja si-

ten kapasiteetin käyttöasteen nousu käänsivät 

operatiivisen toiminnan ensi kertaa voitolliseksi 

pitkään aikaan viime vuoden viimeisellä neljän-

neksellä. suhdannekäänne on tosin tapahtunut, 

ja kysyntä ei ole enää yleisesti ottaen viime 

vuoden tasolla muun muassa saha- ja talon-

rakennusliiketoiminnassa. uskomme kuitenkin 

operatiivisen liiketoiminnan kannattavuuden 

kehittyvän myönteisesti ja liikevoiton olevan 

kuluvana vuonna päättyneen vuoden tasolla.

venäjälle rakennettavan saha- ja sellutehtaan 

valmistelu ja toimeenpano on jatkunut sekä 

omien liiketoiminta- ja projektiorganisaatioiden 

rakentamisella että toisaalta yhteistyökumppani-

en valitsemisella eri toimittajia kilpailuttamalla.

olemme mielestäni onnistuneet kohtuullisen 

lyhyessä ajassa edistämään toiminnallisesti in-

vestointihankettamme paljon, joskin kostroman 

alueen kanssa esille nousseet sijoituspaikkaa 

koskevat erimielisyydet ovat olleet valitettavia 

ja projektin toteutusaikatauluun vaikuttavia.

venäjän kasvustrategiamme perustuu investoin-

teihin saha- ja selluliiketoimintaan. suunnitellun 

tehdasintegraatin investointiin liittyvät valmiste-

lut jatkuvat, kun samalla arvioimme uudelleen 

sijoituspaikkavaihtoehtoja. uskon, että kulu-

van vuoden toisen vuosineljänneksen aikana 

voimme keskittyä tarkoituksenmukaisimpien ja 

kilpailukykyisimpien alueellisten vaihtoehtojen 

syventämiseen ja sopimuskokonaisuuksien 

neuvottelemiseen.

Yhtiön omistajarakenne on viimeisen vuoden 

aikana muuttunut ja laajentunut merkittävästi, 

ja mahdollisesti laajenee jatkossa edelleenkin. 

monipuoliset ja vahvat omistajat tukevat yhtiön 

laajenemis- ja kansainvälistymistavoitteita.

toimimme haastavassa tilanteessa, työstämme 

strategiaamme päämäärätietoisesti ja uskom-

me vahvasti valitun strategian tuovan positiivis-

ten vaiheiden jälkeen odotettua arvonnousua 

omistajille.

kiitän lämpimästi asiakkaitamme, työntekijöi-

tämme, sidosryhmiämme sekä osakkeenomis-

tajiamme päättyneen vuoden ponnisteluista – 

tehkäämme kuluvasta vuodesta vähintään yhtä 

hyvä haastavista olosuhteista huolimatta!

espoossa 18.3.2008

matti vikkula

toimitusJoHtaJan katsaus
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konsernin JoHto

HALLITUS

Hallituksen jäsenet

tilikauden alkaessa yhtiön hallitukseen kuu-

luivat fredrik danielsson, mikko Haapanen, 

timo Honkala, markku kankaala, kai mäkelä, 

matti vikkula ja ahti vilppula, jotka varsinai-

nen yhtiökokous 20.4.2007 valitsi uudelleen 

yhtiön hallitukseen. Hallitus valitsi järjestäyty-

miskokouksessaan matti vikkulan hallituksen 

puheenjohtajaksi. Ylimääräinen yhtiökokous 

12.6.2007 valitsi hallitukseen arno Pelkosen 

ja timo Porasen, ja samassa yhteydessä jäse-

nyydestään luopuivat fredrik danielsson sekä 

timo Honkala. matti vikkula luopui hallituksen 

jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta siirtyes-

sään yhtiön toimitusjohtajaksi 1.9.2007. tämän 

jälkeen hallitus valitsi puheenjohtajakseen matti 

laineman. arno Pelkonen luopui hallituksen jä-

senyydestä tammikuussa 2008, minkä jälkeen 

hallitus on toiminut kuusijäsenisenä.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yht iön vars ina isessa yht iökokouksessa 

20.4.2007 päätettiin, että yhtiön hallituksen jä-

senille maksetaan vuosipalkkiona: puheenjoh-

tajalle 12.000,00 euroa, varapuheenjohtajalle 

9.000,00 euroa ja muille hallituksen jäsenille 

6.000,00 euroa. 

Hallituksen jäsenten esittely ja 

osakeomistukset

Mikko Haapanen

(s. 1949), di, on vuodesta 1976 lähtien toiminut 

asiantuntijaorganisaation johtotehtävissä ollen 

perustajana elC finland oy:ssä (mH-konsultit 

oy) ja sen hallituksen puheenjohtajana 25 

vuoden ajan. mikko Haapanen on ollut logistii-

kan opettajana tkk:lla vuodesta 1976. mikko 

Haapanen on lisäksi Boardman oy:n hallituksen 

puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. ruukki Group 

oyj:n hallituksen jäsen mikko Haapanen on ol-

lut 26.4.2006 alkaen ja hän on myös hallituksen 

tarkastusvaliokunnan jäsen. mikko Haapanen 

ei 31.12.2007 omistanut ruukki Group oyj:n 

osakkeita.

Markku Kankaala

(s.1963), ins., on toiminut ruukki Group oyj:n 

toimialajohtajana 31.8.2006 saakka. aiemmin 

hän on toiminut noin kymmenen vuotta yrittäjä-

nä puutuoteteollisuudessa, sekä sitä ennen eri 

tehtävissä mm. ahlströmillä ja rautaruukissa. 

Hän on myös toiminut ruukki Group oyj:n toi-

mitusjohtajana 2003-2004. ruukki Group oyj:n 

hallituksen jäsen kankaala on ollut vuodesta 

2003. lisäksi kankaala toimii ruukki Group-

konsernin puutuote- ja huonekalutoimialojen 
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yhtiöissä hallituksen jäsenenä. kankaalan 

ruukki Group oyj:n osakkeiden omistus oli 

31.12.2007 yhteensä 9.602.191 kappaletta.

Matti Lainema

(s. 1939), ktt, perusti vuonna 1982 strategia-

konsultointiin erikoistuneen s.a.m.i. oy:n, toimi 

14 vuotta sen toimitusjohtajana sekä myöhem-

min s.a.m.i. ernst & Young oy:n partnerina. 

Hän on keskittynyt vuodesta 2001 hallitusteh-

täviin, ja on mm. Boardman oy:n partner ja 

electrobit Group oyj:n hallituksen jäsen. matti 

laineman erityisosaaminen liittyy monialayritys-

ten johtamiseen. ruukki Group oyj:n hallituksen 

jäsen matti lainema on ollut 26.4.2006 alkaen 

ja puheenjohtaja 1.9.2007 alkaen. lainema on 

myös hallituksen tarkastusvaliokunnan puheen-

johtaja. laineman ja hänen lähipiirinsä ruukki 

Group oyj:n osakkeiden omistus 31.12.2007 oli 

yhteensä 47.200 kappaletta.

Kai Mäkelä

(s. 1947), ktm, Htm, toimii omistamissaan 

Herttayhtiöissä, mm. oy Herttaässä ab:ssa 

ja oy Herttakakkonen ab:ssa hallituksen 

puheenjohtajana ja toimitusjohtajana. Hän 

on myös talentum oyj:n hallituksen jäsen, 

Hallitusammattilaiset ry:n jäsen ja Boardman 

oy:n partneri. ruukki Group oyj:n hallituksen 

jäsen kai mäkelä on ollut 10.2.2000 alkaen. 

mäkelän ruukki Group oyj:n osakkeiden omis-

tus, mukaan lukien hänen määräysvallassaan 

olevan yhteisön omistukset sekä osaketer-

miinisopimukset, oli 31.12.2007 yhteensä 

58.763.447 kpl.

Timo Poranen

(s. 1943), teollisuusneuvos, di, valittiin yhtiön 

hallitukseen 12.6.2007 pidetyssä ylimääräisessä 

yhtiökokouksessa. Poranen on myös hallituksen 

tarkastusvaliokunnan jäsen. Poranen on halli-

tuksen jäsen konecranes oyj:ssä ja faCte:ssa 

(the finnish academies of technology). Hän on 

toiminut metsäteollisuus ry:n toimitusjohtajana 

vuosina 1998-2005, metsäliitto-Yhtymän vara-

kuvassa vasemmalta oikealle: matti lainema, 
markku kankaala, mikko Haapanen ja timo 
Poranen. kuvasta puuttuvat ahti vilppula ja kai 
mäkelä.
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pääjohtajana vuosina 1996 ja 1997 sekä tätä 

ennen metsä-serla oy:n ja oy metsä-Botnia 

ab:n toimitusjohtajana. Hän on lisäksi toiminut 

useissa luottamustehtävissä muiden muassa 

metsäteollisuuden kotimaisessa ja kansainväli-

sessä etujärjestötoiminnassa sekä suomen ja 

venäjän metsäsektorin yhteistyössä. Poranen 

ei 31.12.2007 omistanut ruukki Group oyj:n 

osakkeita.

Ahti Vilppula

(s. 1959) toimii johtajana ja hallituksen jäse-

nenä Procomex sa:ssa. ruukki Group oyj:n 

hallituksen jäsen vilppula on ollut 7.6.2005 

alkaen. vilppula omisti 31.12.2007 määräysval-

tayhteisöjensä kautta 72.812.715 ruukki Group 

oyj:n osaketta, kun otetaan huomioon myös 

osaketermiinisopimukset.

TOIMITUSJOHTAJA JA MUU JOHTO

ruukki Group oyj:n toimitusjohtajana on toi-

minut matti vikkula syyskuusta 2007 alkaen. 

tätä ennen yhtiön toimitusjohtajana toimi antti 

kivimaa, joka jatkaa toimitusjohtajan varamie-

henä. Yhtiön talous- ja hallintojohtajana on 

toiminut Jukka Havia toukokuusta 2005 alkaen. 

esa Hukkanen on toiminut kehitysjohtajana 

1.10.2006 alkaen. ruukki Group oyj:llä ei ole 

erillistä johtoryhmää. edellä mainitut henkilöt 

muodostavat yhtiön johdon.

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan. 

toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallin-

toa hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. 

toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.

Matti Vikkula, toimitusjohtaja

(s. 1960), ktm, on toiminut ruukki Group oyj:n 

toimitusjohtajana 1.9.2007 alkaen. vikkula toimi 

tätä ennen yhtiön hallituksen puheenjohtajana, 

jossa hän toimi jäsenenä 7.6.2005-31.8.2007. 

aikaisemmin hän toimi elisa oyj:n henkilö-

asiakasliiketoiminnasta vastaavana johtajana 

ja saunalahti Group oyj:n toimitusjohtajana. 

Hän on aikaisemmin työskennellyt myös mm. 

partnerina PwC Consultingissa liikkeenjohdon 

konsultoinnissa. Hän on lisäksi kristina Cruises 

oy:n hallituksen puheenjohtaja ja trainers’ 

House oyj:n hallituksen jäsen. vikkulan ruukki 

Group oyj:n osakkeiden omistus, mukaan luki-

en hänen määräysvallassaan olevan yhteisön 

sekä lähipiirin osakeomistukset, oli 31.12.2007 

yhteensä 3.189.400 kappaletta.

Antti Kivimaa, toimitusjohtajan varamies

(s. 1949), di, ekonomi, on toiminut ruukki 

Group oyj:n toimitusjohtajan varamiehenä 

1.9.2007 alkaen. tätä ennen hän toimi yhtiön 

toimitusjohtajana 22.11.2004 alkaen. Hän toimii 

myös ruukki Groupin tytär- ja osakkuusyhtiöi-

den hallitusten puheenjohtajana ja jäsenenä. 

Hän on aikaisemmin työskennellyt mm. startel 

oy:n toimitusjohtajana, esmerk Group oy:n 

hallituksen puheenjohtajana, Janton oyj:n 

toimitusjohtajana, e. ahlström oy:n toimitus-

johtajana ja sponsor oy:n toimialajohtajana. 

kivimaa omisti ruukki Group oyj:n osakkeita 

31.12.2007 yhteensä 150.000 kpl. lisäksi 

hänellä oli 525.000 kpl ruukki Group oyj:n 

optioita.

Jukka Havia, talous- ja hallintojohtaja

(s. 1968), ktm, on toiminut ruukki Group oyj:n 

talous- ja hallintojohtajana 1.5.2005 alkaen. 

Hän on aikaisemmin työskennellyt mm. talous-

johtajana Helsingin kauppakorkeakoulun yliop-

pilaskunnassa. Havia ei omistanut ruukki Group 

oyj:n osakkeita 31.12.2007, mutta hänellä oli 

150.000 kpl ruukki Group oyj:n optioita.

Esa Hukkanen, kehitysjohtaja

(s. 1954), ins., on toiminut ruukki Group oyj:n 

kehitysjohtajana 1.10.2006 alkaen, mitä ennen 

hän on ollut ruukki furniture oy:n toimitusjoh-

taja. aiemmin hän on toiminut noin kuusi vuotta 

yrittäjänä puutuoteteollisuudessa, sekä sitä en-

nen eri tehtävissä mm. ahlström eristeet oy:ssä 

ja saint-Gobain isover oy:ssä. ruukki Group 

oyj:n hallituksen jäsen esa Hukkanen oli 2003 

- 2006. Hukkanen omisti 31.12.2007 yhteensä 

5.007.500 ruukki Group oyj:n osaketta.
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MERKITTÄVIMMÄT TAPAHTUMAT 

TILIKAUDELLA

Yleistä

ruukki Group oyj:n hallitus on päättänyt keskit-

tää konsernin liiketoiminnot selkeästi aiempaa 

voimakkaammin puuperusteisiin liiketoimin-

toihin siten, että tuleva tavoiteltu painopiste 

teollisissa toiminnoissa ja investoinneissa on 

erityisesti venäjällä ja aiempaa merkittävästi 

suuremmassa kokoluokassa. 

ruukki Groupin strategisena tavoitteena on kes-

kittyä pohjoisen havumetsävyöhykkeen puunja-

lostukseen. konsernin liiketoimintaa keskitetään 

mekaaniseen puunjalostus- ja selluliiketoimin-

taan.  tavoitteena on saavuttaa 2010–luvun 

ensimmäisellä puoliskolla yli miljardin euron 

liikevaihto ja toimialan keskimääräisen kan-

nattavuuden ylittävä taso liikevoittoprosentilla 

mitattuna.

keväällä 2007 konserni solmi kaksi investoin-

tisopimusta venäjän kostroman aluehallinnon 

kanssa sahan ja sellutehtaan rakentamiseksi. 

laaditut uudet investointisopimukset korvasi-

vat aiemmat joulukuussa 2006 allekirjoitetut 

investointisopimukset. toteutuessaan nämä 

investointihankkeet tulevat merkittävästi vai-

kuttamaan konsernin toimintaan, sen maan-

tieteelliseen painotukseen sekä konsernin 

riskipositioon.

erityisesti venäjän investointien rahoittamiseksi 

kesällä 2007 toteutettiin maksullinen suunnattu 

osakeanti ja siihen liittyvä lisäosakeanti, mitä 

kautta konsernin emoyhtiö ruukki Group oyj 

keräsi nettomääräisesti noin 339 miljoonaa 

euroa omaa pääomaa, kun otetaan huomioon 

annin kulut ja niihin liittyvän laskennallisen ve-

ron vaikutus.

Venäjän investoinnit

ruukki Group on asettanut tavoitteeksi venäjän 

investointien toteuttamisen siten, että lopputu-

loksena saadaan valmiiksi moderni integroitu 

metsäteollisuuskokonaisuus. myös kolmansille 

osapuolille tarjotaan mahdollisuutta tulla mu-

kaan omilla erityisosaamisalueillaan osaksi 

kokonaisintegraattia. 

ruukki Group oyj tiedotti helmikuussa 2007 sa-

haa ja kemi-mekaanista markkinamassatehdas-

ta (BCtmP, bleached chemi thermo mechanical 

pulp) koskevien investointisopimusten rekiste-

röimisestä kostroman alueen investointipro-

jektien rekisteriin. ruukki Group -konserni sopi 

toukokuussa 2007 kostroman alueen hallinnon 

kanssa BCtmP-tehdasta koskevan investointiso-

pimuksen laajentamisesta uudella sopimuksella, 

joka rekisteröitiin kostroman aluehallinnossa 

kesäkuun lopussa.

aikaisemmin helmikuussa 2007 rekisteröidyn in-

vestointisopimuksen mukaisesti ruukki Groupilla 

oli mahdollisuus investoida vuosituotannoltaan 

300.000 - 500.000 tonnin BCtmP-tehtaaseen. 

toukokuussa sovitun ja kesäkuussa rekisteröi-

dyn investointisopimuksen laajennuksen mukai-

sesti ruukki Groupilla on mahdollisuus investoi-

da joko vuotuiselta tuotantokapasiteetiltaan 

800.000 tonnin kemialliseen sellutehtaaseen 

(BkP, bleached kraft pulp) tai vaihtoehtoisesti 

jo aikaisemmin sovittuun BCtmP-tehtaaseen.

investointisopimusten mukaisesti ruukki 

Groupin on mahdollista saada verohelpotuksia. 

verohelpotukset koskevat alueellista tuloveroa 

ja omaisuusveroa, ja niiden määrä riippuu 

investointiprojektien lopullisen toteutuksen 

aikataulusta, investointien määrästä ja liiketoi-

minnan kannattavuudesta.

ruukki Group on tehnyt marraskuussa 2007 

venäjän uuden metsälain mukaista niin kut-

taloudellinen keHitYs 2007
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suttua prioriteetti-investoijan statusta koskevat 

hakemukset sahan ja sellutehtaan metsänvuok-

raoikeuksista. mikäli ruukki Group saa kyseisen 

statuksen, metsäalueiden vuokrista saa 50 %:n 

alennuksen normaalista vuokratasosta inves-

tointien takaisinmaksuajalle sekä vuokramet-

säalueet on mahdollista saada ilman muutoin 

edellytettävää huutokauppaprosessia.

ruukki Group -konsernin suunnitteleman 

500.000 kuution havusahan ja 800.000 ton-

nin sellutehtaan yhteinen puunkäyttö nousee 

toteutuessaan runsaaseen neljään miljoonaan 

kuutiometriin teollisesti käytettävää puuta 

vuodessa. tämän mahdollistamiseksi investoin-

tisopimuksiin sisältyvää vuosittaista hakkuuoi-

keutta sovittiin kostroman alueen kanssa alle-

kirjoitetuissa investointisopimuksissa lisättävän 

aiemmin sovitusta 2,5 - 3,1 miljoonasta kuutio-

metristä yhteensä 6,0 miljoonaan kuutiometriin 

vuodessa.

sellutehtaan suunnittelua ja valmistelua teh-

dään ensisijaisesti BkP-vaihtoehdolla, ja sii-

hen liittyvä pre-engineering selvitys valmistuu 

kesällä 2008. mikäli sellutehdas toteutetaan 

BkP-tehtaana, investoinnin lopulliseen suuruu-

teen vaikuttaa huomattavasti muun muassa 

erikoisterästen hintojen kehitys investoinnin 

toteutusaikana.

tämänhetkisten tietojen ja laskelmien perus-

teella ruukki Group arvioi BkP-sellutehtaan ja 

sahan sekä tarvittavien hakkuu- ja kuljetusko-

neiden kokonaisinvestointien olevan yhteensä 

noin 1,1 miljardia euroa. sellutehtaan lopullinen 

tekninen toteutustapa ja tuotantokapasiteetin 

määrä vaikuttavat kuitenkin merkittävästi koko-

naisinvestoinnin määrään.  

tavoitteena on, että kostroman saha aloittaa 

tuotantonsa vuoden 2008 lopussa, mikäli toi-

minnan edellyttämät viranomaisluvat ja tarvit-

tavat metsävarat saadaan nopeasti. erityisen 

tärkeää aikataulun kannalta on vireillä olevan 

prioriteettistatuksen saaminen vuoden 2008 

ensimmäisellä vuosineljänneksellä. suunnitellun 

sellutehtaan tavoitealoitusajankohta on vuoden 

2010 lopussa, minkä saavuttaminen on myös 

ehdollinen saataville luville ja raaka-ainere-

sursseille. sellutehtaan ja sahan suunniteltu 

sijaintipaikka on manturovon kaupunki unzha-

joen varrella, kostroman alueella, noin 600 km 

moskovasta koilliseen.

konsernin sahaliiketoimintaryhmä teki syksyllä 

2007 sopimukset sorb industri ab –konserniin 

kuuluvan Heinolan sahakoneet oy:n kans-

sa sahalinjakokonaisuuden toimittamisesta 

kostromaan. sopimuksen mukainen sahalaitos 

on mitoitettu 500.000 kuution vuosikapasiteet-

tiin saakka, kun sahaa operoidaan kolmessa 

vuorossa. lisäksi ruukki Group teki toimitusso-

pimukset tukkilajittelijasta sekä sahaansyöttö-

laitteista nordautomation oy:n kanssa, kuivaa-

moista WsaB oy:n kanssa, kuorimakoneesta 

valon kone oy:n kanssa sekä kuorijätettä käyt-

tävästä lämpökattilasta Wärtsilä Biopower oy:n 

kanssa.
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kostroman alueelle suunniteltuun metsänhak-

kuu- ja korjuutoimintaan liittyen syksyllä 2007 

solmittiin laajamittainen puitesopimus John 

deeren kanssa harvesterien ja kuormatraktorien 

toimittamisesta sekä niiden operointiin liittyväs-

tä koulutustoiminnasta ja varaosapalveluista.

elokuussa 2007 ruukki Groupin venäläinen ty-

täryhtiö teki vuokrasopimukset kostroman alu-

eella manturovossa sijaitsevien maa-alueiden 

vuokraamisesta suunniteltujen saha- ja sellu-

hankkeiden käyttöön. sellutehdasprojektien 

valmistelutoimena konserni on tilikauden päät-

tymisen jälkeen hankkinut joitakin manturovon 

sellutehdastontilla sijaitsevia vanhoja rakennuk-

sia, jotka on tarkoitus pääosin purkaa.

investointien lopullinen toteuttaminen riippuu 

muun muassa ympäristö- ja muiden viranomais-

lupien saamisesta venäjällä sekä muista seikois-

ta. tällä hetkellä ei ole vielä varmuutta tällaisten 

lupien saamisesta tai viranomaispäätöksistä.

Osakeannit

ruukki Group oyj:n yht iökokous päätt i 

12.6.2007 maksullisesta suunnatusta osakean-

nista, jossa annetaan uusia osakkeita vähintään 

100.000.000 ja enintään 130.000.000 kappalet-

ta. osakeanti onnistui yhtiön tavoitteiden mu-

kaisesti, ja annetut merkintäsitoumukset ylit-

tivät selvästi osakeannissa annettavien uusien 

osakkeiden määrän. tarjouskirjamenettelyssä 

saatujen institutionaalisten sijoittajien antami-

en merkintäsitoumusten perusteella osakkeen 

lopulliseksi merkintähinnaksi vahvistettiin 

2,30 euroa. ruukki Group oyj:n hallitus päätti 

21.6.2007 ylimääräisen yhtiökokouksen pää-

töksen mukaisella tavalla toteuttaa osakeannin. 

lisäksi ruukki Groupin hallitus päätti kesä-

kuussa osakeannin ehtojen mukaisesti antaa 

osakeannin järjestäjänä toimineelle evli Pankille 

oikeuden 30 päivän kuluessa eli viimeistään 

20.7.2007 merkitä enintään 19.500.000 uutta 

osaketta osakekohtaisella merkintähinnalla 2,30 

euroa ylikysyntätilanteen kattamiseksi. ruukki 

Group sai yhteensä 149.500.000 osakkeen 

liikkeelle laskun seurauksena kulujen ja niihin 

liittyvän laskennallisen verosaamisen kokonais-

määrän vähentämisen jälkeen yhteensä noin 

339 miljoonaa euroa omaa pääomaa. 

Yhtiön hallitus hyväksyi uusien osakkeiden koh-

dentamisen merkintäsitoumuksen antaneille 

sijoittajille, joita oli lopullisella merkintähinta-

tasolla yhteensä 363 kappaletta. osakeannin 

ehtojen mukaan yhtiön nykyisille osakkeen-

omistajille ja niihin rinnastettaville tahoille va-

rattiin vähintään yksi kolmasosa osakeannissa 

liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden 

vähimmäismäärästä.

osakeannissa liikkeelle laskettujen osakkeiden 

merkintähinta kirjattiin osakeannin ehtojen 

mukaisesti kokonaisuudessaan sijoitetun va-

paan oman pääoman rahastoon. osakeannissa 

saadut varat on tilinpäätöshetkellä sijoitettu 

pääosin euromääräisiin lyhytaikaisiin talletuk-

siin ja hajautettuihin lyhyen koron rahastoihin. 

noin kymmenesosa annista saaduista varoista 
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oli tilinpäätöshetkellä sijoitettuna lyhytaikaisiin 

ruplamääräisiin talletuksiin.

Yritysjärjestelyt

Helmikuussa 2007 ruukki Group toteutti huo-

nekalukonserni incap furniture oy:tä koskevan 

omistusjärjestelyn osallistumalla kohdeyhtiön 

suunnattuun osakeantiin. tilikaudella 2007 

toteutettujen omistus- ja rahoitusjärjestelyjen 

jälkeen ruukki Group -konsernin yhteenlaskettu 

omistusosuus oli tilinpäätöshetkellä 31.12.2007 

noin 71,0 %, kun se edellisen tilikauden päätty-

essä oli noin 47,3 %. Järjestelyyn liittyvän osak-

kaiden ja rahoittajien yhteisen rahoituspaketin 

vaikutuksesta incap furnituren rahoitustilanne 

vahvistui yhteensä noin kolmella miljoonalla 

eurolla. incap furniture oy:n liikkeelle laske-

mien optio-oikeuksien kautta ruukki Groupin 

omistusosuus voi laskea noin 65 prosenttiin, 

jos kaikki optio-oikeudet käytettäisiin. ruukki 

Groupilta sitoutui tässä järjestelyssä käteisva-

roja yhteensä noin 0,9 miljoonaa euroa.

ruukki Group oyj osti noin 68 prosenttia ai-

emmin osakkuusyhtiönä olleen oplax oy:n 

osakkeista maaliskuussa 2007 toteutetuilla 

kaupoilla, ja on siitä alkaen omistanut oplax 

oy:n koko osakekannan. oplax oy on keskit-

tynyt puupakkausten ja pakkauslavojen valmis-

tukseen sekä logistiikkapalvelujen tuottamiseen 

oulussa, torniossa ja kemissä. oplax oy val-

mistaa vuosittain yli miljoona pakkauslavaa ja 

käyttää puutavaraa noin 30.000 m3. oplax oy 

liitettiin ruukki Group -konsernin sahateolli-

suusryhmään tytäryhtiönä maaliskuusta 2007 

alkaen.

ruukki Groupin talonrakentamisen liiketoi-

mintaryhmä osti kesäkuussa konsernin ulko-

puolisen Pohjolan design-sähkö oy -nimisen 

sähköurakointiliiketoimintaa harjoittavan yhtiön 

osake-enemmistön 1,5 miljoonan euron kaup-

pahinnalla. Pohjolan design-sähkö on aiemmin 

ollut Pohjolan design-talo oy:n pitkäaikainen 

alihankkija ja yhteistyökumppani. kaupan 

jälkeen ruukki Group -konsernin konsolidoitu 

omistusosuus Pohjolan design-sähkö oy:ssä, 

jonka nimi vaihdettiin rG design-talotekniikka 

oy:ksi, on ollut noin 63,2 %. ostetun yhtiön 

vähemmistöosakkuus säilyi yhtiön toimivalla 

johdolla.

osana konsernin strategian muutosprosessia 

joulukuussa 2007 tehtiin sopimus metallite-

ollisuuden tytäryhtiön Pan-oston oy:n koko 

osakekannan myynnistä siten, että kaupan täy-

täntöönpano tapahtui tammikuun alussa 2008.

Muut tapahtumat

Huhtikuussa 2007 pidetty varsinainen yhtiöko-

kous päätti 0,03 euron osakekohtaisen osingon 

maksamisesta, yhtiöjärjestyksen osittaisesta 

muuttamisesta, suunnatusta maksuttomasta 

osakeannista vanhojen osakevaihtosopimusten 

lisäkauppahintavastuiden maksamiseksi sekä 

optio-ohjelman i/2005 ehtojen muuttamisesta 

uuden osakeyhtiölain mahdollistamalla tavalla. 

aiempi hallitus kokonaisuudessaan sekä tilin-

tarkastajat päätettiin valita uudelleen. lisäksi 

varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hal-

lituksen päättämään osakeannista sekä optio-

oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien 

erityisten oikeuksien antamisesta. valtuutuksen 

nojalla osakkeita voidaan laskea liikkeeseen 

yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enin-

tään 25.000.000 uutta tai yhtiön hallussa ole-

vaa omaa osaketta, mikä vastasi päätöshetkellä 

hiukan alle 18 prosenttia yhtiön osakkeista ja 

mikä on tilinpäätöshetken osakemäärästä noin 

8,6 prosenttia. tämän valtuutuksen perusteella 

ruukki Group oyj:n hallitus on kesäkuussa 2007 

päättänyt 300.000 osakkeen maksuttomasta 

osakeannista toimitusjohtaja matti vikkulalla 

sekä joulukuussa 2007 päättänyt perustaa 

uuden kannustinjärjestelmän, jonka osana on 

päätetty enintään 7.350.000 optio-oikeuden 

antamisesta. Yhtiökokouksen antama antival-

tuutus on voimassa 20.4.2009 saakka.

kesäkuussa pidettiin ylimääräinen yhtiökokous, 

joka päätti hallituksen esityksen mukaisesti 

maksullisen suunnatun osakeannin toteutta-

misesta ja siihen liittyvästä lisäosakeoptiosta 

ensisijaisesti venäjän suunniteltujen investoin-

tien osittaiseksi rahoittamiseksi. ruukki Group 

oyj:n hallitukseen valittiin uusina jäseninä arno 

Pelkonen ja timo Poranen, ja hallituksesta 

erosivat fredrik danielsson ja timo Honkala. 

Yhtiön yhtiöjärjestystä muutettiin osittain, 

muun muassa lisäämällä yhtiön englanninkieli-

seksi toiminimeksi ruukki Group Plc.

ruukki Group oyj:n hallitus päätti toukokuussa 
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2007 tarkentaa yhtiön osingonjakoperiaatteita. 

mahdollisten yhtiön tulevaisuudessa jakamien 

osinkojen määrä riippuu yhtiön taloudellisesta 

asemasta, pääoman tarpeesta ja muista teki-

jöistä. suunnitellut investoinnit venäjälle rajoit-

tavat yhtiön mahdollisuuksia jakaa osinkoa lähi-

vuosina. on mahdollista, että yhtiön osakkeille 

ei jaeta lainkaan osinkoa lähivuosien aikana.

ruukki Group -konsernin huonekaluliiketoimin-

taryhmän lestijärven tehdas tuhoutui valta-

osin tulipalossa kesäkuun lopulla. lestijärven 

tehtaan tulipaloon liittyvien vakuutuskor-

vauksien nettomäärä arvonalennusten jäl-

keen oli noin 4,3 miljoonaa euroa tilikaudella 

2007. vakuutusprosesseissa ei ole mitään 

olennaisia keskeneräisiä asiakokonaisuuksia. 

tuotantotoiminta lestijärvellä päätettiin syk-

syllä 2007 lopettaa kokonaan, ja yhteensä 40 

henkilöä lestijärven yksikön työntekijöistä 

irtisanottiin yt-neuvottelujen jälkeen tuotan-

nollisista ja taloudellisista syistä. tehtaan lo-

pettamisesta ja irtisanomisista tai henkilöstön 

uudelleensijoittamisesta aiheutuneet kulut eivät 

olleet merkittäviä.

ruukki Group oyj:n hallitus nimitti kesäkuussa 

yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi ktm matti 

vikkulan. Hän aloitti toimitusjohtajana syyskuun 

alussa 2007. 

Yhtiön hallitukseen valittiin ylimääräisessä yh-

tiökokouksessa 12.6.2007 uusina jäseninä di, 

teollisuusneuvos timo Poranen ja ktm arno 

Pelkonen. arno Pelkonen erosi yhtiön hallituk-

sesta 25.1.2008.

ruukki Group oyj:n hallitus päätti toukokuus-

sa 2007 tarkastusvaliokunnan perustamisesta. 

elokuussa tarkastusvaliokunnan jäseniksi ni-

mettiin matti lainema (puheenjohtaja), mikko 

Haapanen ja timo Poranen.

TILINPÄÄTÖSPÄIVÄN JÄLKEISET 

TAPAHTUMAT

ruukki Group – konserni hankki tammikuussa 

2008 enemmistöosakkuuden Junnikkala oy:stä 

ja sen muodostamasta konsernista. Junnikkala-

konserni harjoittaa Pohjanmaalla kalajoella 

sahaamista ja sen tytäryhtiö Juneropt oy 

sahatavaroiden jatkojalostamista erityisesti 

valmistalotehtaille. Yhtiön sahan kapasiteetti 

on nykyisellään 130.000 m3 sahatavaraa vuo-

dessa. samassa yhteydessä Junnikkala oy osti 

oulaisissa toimivan Pyyn saha ja Höyläämö 

oy:n koko osakekannan. Pyyn sahan kapa-

siteetti on nykyisellään lähes 40.000 m3 vuo-

dessa. muodostuneen Junnikkala-konsernin 

liiketoiminta- ja investointisuunnitelma pohjau-

tuu yhteenlasketun kapasiteetin nostamiseen 

300.000 m3 tasolle seuraavan kahden–kolmen 

vuoden aikana. lisäksi jatkojalostamista ke-

hitetään höyläämisen ja maalaamon osalta. 

sahojen välisessä työnjaossa Pyyn saha eri-

koistuu pientukkien sahaamiseen ja Junnikkala 

sahaamisen lisäksi jatkojalosteisiin. Yhtiöiden 

yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2007 lähes 

50 miljoonaa euroa ja kannattavuus selkeästi 

voitollinen. ruukki Groupin sahaliiketoiminnan 

vuotuinen kapasiteetti suomessa nousi tehdyllä 

järjestelyllä ja kehityssuunnitelmalla nykyisestä 

noin 200.000 m3 tasosta vajaan 400.000 m3 

tasolle heti ja noin 500.000 m3 tasolle vuoteen 

2010 mennessä.

tammikuussa 2008 julkistettiin ruukki Group 

oyj:n hallituksen päätös selvittää mahdolli-

suuksia irtaantua hoivapalvelu- ja talonrakenta-

misliiketoimintasegmenteistä yritysjärjestelyjen 

kautta.

ruukki Group jatkaa venäjän kostroman in-

vestointisopimusten täytäntöönpanoprosessia 

sopimusten mukaisella tavalla. metsävarojen 

saamiseksi kostroman alueelta uuden venäjän 

metsälain säädösten mukaisesti konsernin 

venäläinen tytäryhtiö jätti marraskuussa 2007 

ns. prioriteetti-investoijan asemaa koske-

vat hakemukset kostroman aluehallintoon. 

tilinpäätöksen julkistamishetkellä kyseisiin 

hakemuksiin liittyvät prosessit ovat kesken-

eräiset. kostroman aluehallinto esitti 17.1.2008 

muutoksia investointisopimuksiin. tätä varten 

molemmat osapuolet ovat nimittäneet asian-

tuntijaelimet käsittelemään asiaa. kostroman 

aluehallinnon esittämät vaatimukset verohelpo-

tuksien muuttamisesta ja muutosvaatimuksista 

metsänhakkuuoikeuksiin eivät perustu tehtyihin 

investointisopimuksiin. ruukki Groupin teke-

miä prioriteetti-investoijan statusta koskevien 

hakemusten käsittely kostroman aluehallinnon 

kanssa jatkuu aktiivisena. Prioriteettistatuksen 

vahvistaminen tapahtuu venäjän federaation 

vastuuministeriössä. 
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keHitYs liiketoimintaseGmenteittÄin
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talonrakentaminen 

 

Talonrakentamisen liiketoimintaryhmä 

on erikoistunut muuttovalmiiden oma-

kotitalojen suunnitteluun, valmistukseen  

ja asennukseen  koko Suomen alueella. 

Liiketoimintaryhmän asiakkaina ovat suo-

malaiset yksityishenkilöt ja perheet.

tilikauden 2007 ensimmäisellä puoliskolla 

raaka-aine- ja tarvikekustannusten nopea ja 

voimakas nousu heikensi suhteellista kan-

nattavuutta. kustannuskehitys alkoi syksyllä 

tasaantua. asiakkaille luovutettujen omakotita-

lojen määrä kasvoi hiukan edelliseen vuoteen 

verrattuna. liiketoimintaryhmän liikevaihto 

nousi volyymikasvua enemmän, koska asun-

tojen keskimyyntihinta nousi ja koska kesä-

kuusta 2007 alkaen liikevaihdossa on mukana 

ostetun sähköasennusliiketoiminnan vaikutus. 

talonrakentamistoimialalla valmiiden talojen 

luovutuksissa on yleisesti merkittävä kausivaih-

telu, jolloin tyypillisesti vuoden ensimmäisellä 

ja erityisesti viimeisellä vuosineljänneksellä luo-

vutukset ovat olleet kesäkautta korkeammalla 

tasolla. tilikaudella 2007 liiketoimintaryhmän 

luovutusten ajallinen jakauma poikkesi hiukan 

aiemmasta. 

liiketoimintaryhmän arvonlisäveroton tilaus-

kanta tilinpäätöshetkellä oli noin 17,9 mil-

joonaa euroa (31.12.2006: 36,0 miljoonaa 

euroa). tilauskantaan ei kohdistu merkittäviä 

riskejä. liiketoimintaryhmän palveluksessa oli 

31.12.2007 yhteensä 118 henkilöä (31.12.2006: 

101). 

liiketoimintaryhmään kuuluu Pohjolan design-

talo oy (ruukki Group oyj:n omistusosuus 90,1 

%) sekä sen tytäryhtiöt nivaelement oy (100 

%) ja rG design-talotekniikka oy (Pohjolan 

design-talo oy:n omistusosuus 70,1 %).

 

liiketoimintaryhmä on luovuttanut asiakkail-

le muuttovalmiita omakotitaloja seuraavasti: 

 

liiketoimintaryhmän toimittamien valmis-

taloyksikköjen liikevaihto tuloutetaan vasta 

asiakkaalle luovuttamisen yhteydessä, eikä 

keskeneräisillä työkohteilla ole siten vai-

kutusta konsernin tilikauden liikevaihtoon 

eikä tulokseen.

Talonrakentamisen liiketoimintaryhmän avainluvut, 12 kk 

meur 1-12/2007 1-12/2006 muutos, %

liikevaihto 62,4 53,7 16 %

liikevoitto 13,3 13,4 0 %

liikevoitto-% 21,4 % 24,9 %

Talonrakentamisen liiketoimintaryhmän avainluvut, 3 kk 

meur Q4/2007 Q4/2006 muutos, %

liikevaihto 19,9 16,0 24 %

liikevoitto 4,8 4,1 17 %

liikevoitto-% 23,9 % 25,4 %

2006: 458 kpl      2007: 473 kpl

Q1

127

108
91

113

Q2

99
106

Q3

141
146

Q4
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Sahaliiketoimintasegmentti on keskitty-

nyt pohjoisen Suomen havutukkien te-

hokkaaseen jalostamiseen erityyppisiksi 

sahaustuotteiksi sekä kotimaan markki-

noille että vientimarkkinoille. 

Pääasiakasryhmä niin kotimaassa kuin ulkomail-

lakin on rakennusteollisuus, koska konsernin 

tuotteet ovat lujuusominaisuuksiltaan kyseiseen 

käyttötarkoitukseen erityisen hyvin soveltuvia. 

sahaliiketoiminnassa toisaalta lopputuottei-

den markkinahinnat ja toisaalta raaka-aineen 

kanto- ja kuljetuskustannukset ovat nousseet, 

minkä nettovaikutuksena kokonaisuutena ti-

likaudella 2007 liiketoimintaryhmän tulos ja 

suhteellinen kannattavuus on parantunut. 

kantohintojen muutos on syksyllä tasaantunut. 

markkinakysyntä liiketoimintaryhmän tuotteille 

on ollut vahvaa sekä suomessa että vientimark-

kinoilla, mutta varsinkin vientimarkkinoilla on 

tapahtunut markkinatilanteen heikentymistä 

tilikauden 2007 loppupuolelta alkaen. vuoden 

viimeisen neljänneksen kotimaan liiketoiminto-

jen tuloksen heikkenemiseen on vaikuttanut toi-

mialan yleiset tekijät: alenevat markkinahinnat, 

vientimarkkinoiden huono kysyntätilanne sekä 

laajemmat metsäteollisuuden rakennemuutok-

set suomessa ja venäjän puutullien korotusten 

vaikutukset toimintaympäristöön. 

viennin osuus oli tilikaudella 2007 noin 42 

% sahaliiketoimintaryhmän liikevaihdosta 

(1-12/2006 vastaavasti 56 %). segmentin ar-

vonlisäveroton tilauskanta tilikauden lopussa 

oli noin 8,9 miljoonaa euroa (31.12.2006: 13,2 

miljoonaa euroa). sahaliiketoiminnan palveluk-

sessa olevan henkilöstön määrä oli tilikauden 

lopussa yhteensä 112 henkilöä (31.12.2006: 

72).

Sahaliiketoimintaryhmän avainluvut, 12 kk 

meur 1-12/2007 1-12/2006 muutos, %

liikevaihto 59,4 27,8 114 %

liikevoitto 5,4 1,4 295 %

liikevoitto-% 9,0 % 4,9 %

Sahaliiketoimintaryhmän avainluvut, 3 kk 

meur Q4/2007 Q4/2006 muutos, %

liikevaihto 14,4 9,7 50 %

liikevoitto -0,5 0,1 -578 %

liikevoitto-% -3,3 % 1,0 %

sahaliiketoimintaryhmän liikevoitossa 

on venäjän projekteihin liittyviä kuluja 

yhteensä noin 0,8 miljoonaa euroa vuo-

den 2007 viimeisellä vuosineljänneksellä 

(10-12/2006: 0,0) ja noin 1,1 miljoonaa 

koko vuodelle 2007 (1-12/2006: 0,0).

ilman venäjän investointiprojektien ku-

luja, sahaliiketoimintaryhmän kotimaan 

liiketoiminnan vuoden 2007 viimeisen 

vuosineljänneksen liikevoitto oli 0,4 

(10-12/2006: 0,1) miljoonaa euroa eli 

2,5 % (10-12/2006: 1,3 %) liikevaih-

dosta. vastaavasti sahaliiketoiminta-

ryhmän kotimaan liiketoimintojen koko 

tilikauden 2007 liikevoitto oli 6,4 (1,4) 

miljoonaa euroa eli 10,8 % (5,0 %) 

liikevaihdosta. tilikauden 2007 liikevoit-

toon sisältyy ensimmäisellä vuosineljän-

neksellä saatu noin 0,4 miljoonan euron 

kertaluonteinen vakuutuskorvaustuotto.

saHaliiketoiminta 
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kostroman alueelle venäjälle suunniteltu ha-

vusahalaitos on vielä valmisteluvaiheessa. 

kostroman investointiprojektien konsernin 

tuloslaskelmaan aiheuttamien kulujen koko-

naismäärä on noin 3,5 miljoonaa euroa ajalla 

1-12/2007 (0,5 miljoonaa euroa edellisellä tili-

kaudella). lisäksi investointiprojektista on mak-

settu sahalaitteiden ennakkomaksuja. vuoden 

2007 viimeisellä vuosineljänneksellä kostroman 

projektien kulujen määrä on ollut noin 0,8 

miljoonaa euroa, mikä on lähes kokonaisuudes-

saan kohdistunut sahaliiketoimintasegmenttiin.

tilikauden päättymisen jälkeen sahaliiketoi-

mintaryhmään on hankittu uutena yksikkönä 

Junnikkala-konserni (ruukki Groupin omistus-

osuus 51 %), joka tulee nostamaan liiketoi-

mintaryhmän liikevaihtoa merkittävästi vuonna 

2008. uuden yksikön integroimisen yhteydessä 

tavoitteena on tehostaa eri sahojen yhteis-

työtä ja saada synergiaetuja muun muassa 

hankinnoissa.

liiketoimintaryhmään kuuluvat merkittävim-

mät tytäryhtiöt ovat lappipaneli oy (100 %), 

tervolan saha ja Höyläämö oy (91,4 %), oplax 

oy (100 %) ja ruukki invest oy (100 %), jolla 

on venäjällä tytäryhtiö ooo ruukki invest oy 

kostroma.
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Huonekalutoimialan liiketoimintaympäristö on 

edelleen ollut hyvin haastava, ja operatiivinen 

tulos ilman kertaluonteisia eriä on säilynyt 

tappiollisena, mutta vuoden viimeisellä neljän-

neksellä toiminnan volyymitaso ja kapasiteetin 

hyödyntämisaste kasvoivat selkeästi, ja liiketoi-

mintaryhmän tulos ennen kertaluonteisia eriä 

kääntyi voitolliseksi. vuoden 2007 aikana on 

tuloutunut yhteensä noin 5,4 miljoonan euron 

kertaluonteiset vakuutuskorvaustuotot, ja toi-

saalta samalle ajanjaksolle on kirjattu yhteensä 

noin 1,1 miljoonan euron arvonalennukset vaih-

to- ja käyttöomaisuudesta.  

liiketoimintaryhmän arvonlisäveroton tilaus-

kanta tilikauden 2007 lopussa oli noin 10,4 mil-

joonaa euroa. segmentin palveluksessa olevan 

henkilöstön määrä oli 31.12.2007 yhteensä 331 

henkilöä.

segmenttiin kuuluu incap furniture oy (ruukki 

Group –konsernin omistusosuus 71,0 %) ja sen 

tytäryhtiöt.

Huonekaluliiketoiminta 

 

Huonekaluliiketoimintasegmentti valmistaa puisia, kokoamisvalmiita ns. ready-to-assemble 

huonekaluja. 

Huonekaluliiketoimintaryhmän avainluvut, 12 kk 

meur 1-12/2007 1-12/2006 muutos, %

liikevaihto 68,7 25,7 168 %

liikevoitto 2,6 -5,3 -

liikevoitto-% 3,8 % -20,8 %

Huonekaluliiketoimintaryhmän avainluvut, 3 kk 

meur Q4/2007 Q4/2006 muutos, %

liikevaihto 25,0 0,0 -

liikevoitto 3,1 -1,7 -

liikevoitto-% 12,2 % -

alla olevassa taulukossa huonekalu-

liiketoiminnan liikevoittoon on sisäl-

lytetty sekä osakkuusyhtiöomistuksiin 

liittyvät konsernin omistusosuutta 

vastaavat tulo-osuudet että tytäryh-

tiöomistusajalta liikevaihto ja liike-

voitto. vuoden 2007 tammi- ja helmi-

kuussa huonekaluliiketoiminta (incap 

furniture oy) on ollut ruukki Groupin 

osakkuusyhtiö ja maaliskuusta 2007 

alkaen tytäryhtiö.
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tilikaudella liiketoiminnan orgaaninen kasvu oli 

vahvaa uusien toimipaikkojen avaamisen myötä 

ja edellisvuonna toteutetun mendis-hankinnan 

vuoksi. viimeisellä vuosineljänneksellä liike-

toimintaryhmän kulut olivat keskimääräistä 

suuremmat johtuen syksyn 2007 palkankoro-

tuksista, uusien suunniteltujen tai avattujen 

yksiköiden aiheuttamista kiinteistö- ja henkilös-

tökuluista sekä vanhojen hoivakotien kertaluon-

teisista hankinnoista.

liiketoimintaryhmän palveluksessa oli tilikauden 

päättyessä 344 henkilöä (31.12.2006: 229). 

tilikaudella 2008 alakonsernin rakennetta tullaan 

edelleen yksinkertaistamaan sulauttamalla yksi 

tytäryhtiöistä emoyhtiöön. liiketoimintaryhmällä 

on palveluyksiköitä 21 paikkakunnalla, joiden 

yhteenlaskettu asiakasmäärä oli vuoden lopus-

sa noin 550 (31.12.2006: 420).

vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu hoivapalve-

luiden liiketoimintaryhmässä oli noin 30 %, kun 

eliminoidaan tilikauden 2006 terveyspalvelut 

mendis -yrityshankinnan vaikutus. vastaavasti 

vertailukelpoinen liikevoiton muutos oli noin  

-75 % verrattuna edelliseen vuoteen.

liiketoimintaryhmään kuuluvat alakonsernin 

emoyhtiö mikeva oy (100 %) sekä sen ty-

täryhtiöt mikon kuntoutuskodit oy (100 %), 

terveyspalvelut mendis oy (100 %) ja sen ty-

täryhtiö mendis Palvelukodit oy (100 %).

HoivaPalvelut 

 

Hoivapalveluiden liiketoimintaryhmä 

tarjoaa korkealaatuisia hoito- ja kuntou-

tuspalveluita kuntien, kaupunkien, yhtei-

söjen ja yritysten tarpeisiin.

Hoivapalveluiden liiketoimintaryhmän avainluvut, 12 kk 

meur 1-12/2007 1-12/2006 muutos, %

liikevaihto 16,8 9,8 71 %

liikevoitto 0,3 0,6 -55 %

liikevoitto-% 1,6 % 6,2 %

Hoivapalveluiden liiketoimintaryhmän avainluvut, 3 kk 

meur Q4/2007 Q4/2006 muutos, %

liikevaihto 4,5 3,3 36 %

liikevoitto -0,4 -0,1 -197 %

liikevoitto-% -8,2 % -3,7 %
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ruukki Group –konsernilla on lisäksi muita liike-

toimintoja metalliteollisuudessa, joita ei rapor-

toida omina segmentteinään, ja lisäksi joitakin 

osakkuusyhtiöomistuksia.

metalliteollisuuden alakonserniin kuuluvat 

alumni oy (100 %) sekä sen tytäryhtiöt Pan-

oston oy (100 %), jonka koko osakekanta myy-

tiin 2.1.2008 täytäntöön pannulla kaupalla, ja 

selka-line oy (100 %). metalliteollisuusryhmän 

liikevaihto tilikaudella 2007 oli 8,2 miljoonaa eu-

roa (2006: 8,2), josta Pan-oston oy:n osuus oli 

noin 65 %, ja operatiivinen liikevoitto noin 0,1 

miljoonaa euroa (2006: 0,3 miljoonaa euroa).

ruukki Groupilla on joitakin vähemmistöosak-

kuuksia suomalaisissa liiketoimintayhtiöissä, 

jotka toimivat logistiikka- ja iCt-toimialoilla. 

näiden osakkuusyhtiöiden tulo-osuus vuonna 

2007 oli yhteensä 0,1 miljoonaa euroa (2006: 

0,4 miljoonaa euroa). sahaliiketoiminta- ja huo-

nekaluliiketoimintasegmenttien osakkuusyh-

tiöosuuksien tulo-osuudet on erikseen esitetty 

kyseisten segmenttien liikevoitossa. tilikauden 

2007 aikana ruukki Group oyj vähensi omis-

tustaan valtimo Components oyj:ssä 24,9 %:n 

tasolle aiemmasta 39,2 %:sta. kaikki osakkuus-

yhtiöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen 

pääomaosuusmenetelmää käyttäen.

 

muut toiminnot
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ruukki Group –konsernin palveluksessa oli ti-

likauden lopussa 958 (2006: 452) henkilöä ja 

emoyhtiön henkilöstömäärä oli 7 (5). konsernin 

henkilökunnan keskimääräinen lukumäärä oli 

tilikaudella 2007 yhteensä 866 (570) henkilöä. 

konsernin henkilöstökulut olivat tilikaudella 

2007 yhteensä 32.037.200,86 (18.368.867,34) 

euroa. osakeperusteisiin maksuihin perustuvia 

ifrs2 –standardin mukaisia henkilöstöop-

tio- ja kannustinkuluja kirjattiin tilikaudella 

yhteensä 576.147,77 (105.304,50) euroa. 

 

 

 

 

 

 

 

konsernissa on useita erilaisia liiketoiminta-

ryhmiä. Henkilöstön määrä, maantieteellinen 

sijainti ja työtehtävät vaihtelevat merkittävästi 

eri liiketoimintasegmenttien välillä. 

Hoivapalveluiden liiketoimintaryhmässä toi-

mintaan liittyy viranomaisvaatimuksia hen-

kilöstön suhteelliseen määrään (suhteessa 

asiakaspaikkojen lukumäärään) ja henkilöstön 

koulutustasoon.

ruukki Group oyj:n hallitus on päättänyt keskit-

tää konsernin liiketoiminnot selkeästi aiempaa 

voimakkaammin puuperusteisiin liiketoimin-

toihin siten, että tuleva tavoiteltu painopiste 

teollisissa toiminnoissa ja investoinneissa on 

erityisesti venäjällä ja aiempaa merkittävästi 

suuremmassa kokoluokassa. 

ruukki Groupin strategisena tavoitteena on 

keskittyä pohjoisen havumetsävyöhykkeen 

puunjalostukseen. konsernin liiketoimintaa 

keskitetään mekaaniseen puunjalostus- ja 

selluliiketoimintaan. tavoitteena on saavuttaa 

2010–luvun ensimmäisellä puoliskolla yli miljar-

din euron liikevaihto ja toimialan keskimääräi-

sen kannattavuuden ylittävä taso liikevoittopro-

sentilla mitattuna. ruukki Group oyj:n hallitus 

on päättänyt asettaa konsernin pitkän aikavälin 

tavoitteeksi 40 prosentin omavaraisuusasteen.

konsernin kokoon nähden suunnitellut hank-

keet, varsinkin valmisteluvaiheessa olevaan 

selluliiketoimintaan liittyen, ovat hyvin suuria 

ja sisältävät useita erityyppisiä riskejä sekä 

toteutus- ja investointiprosessien että liiketoi-

mintavaiheen osalta.

konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan 

noin 20 prosenttia vuonna 2008 edelliseen 

746

344

331

112

118
545

229

72

101

talonrakentaminen sahaliiketoiminta  Huonekaluliiketoiminta     

muut toiminnot  konsernihallinto  Hoivapalvelut

Henkilökunnan määrä 31.12.2007 

konserni yhteensä: 958

Henkilökunnan määrä 31.12.2006 

konserni yhteensä: 452

incap furniture oy oli osakkuusyhtiö 
31.12.2006

konsernin Henkilöstö arvio tulevasta  
keHitYksestÄ
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tilikauteen verrattuna. vastaavasti konsernin 

euromääräisen liikevoiton arvioidaan olevan 

edellisen tilikauden liikevoiton tasolla talonra-

kentamisen ja sahatoimialan suhdannemuutok-

sesta huolimatta. vuoden 2008 tuloksen ennen 

veroja ennakoidaan kasvavan noin neljännek-

sellä. arvio perustuu konsernin ja sen tytäryhti-

öiden johdon ennustelaskelmiin, eri toimialojen 

markkinaennusteisiin sekä konserniyhtiöiden 

tilauskantaan tilikauden lopussa. arvio perustuu 

olemassa olevan liiketoimintarakenteen säilymi-

seen muuttumattomana koko tilikauden 2008.

TULEVAISUUDEN MARKKINANÄKYMÄT 

LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN:

Talonrakentaminen

pientalomarkkinoiden viime vuosia jatkunut • 

voimakas kasvu on taittunut, minkä seu-

rauksena vuoden 2008 pientalotoimitusten 

määrän oletetaan laskevan selvästi vuoden 

2007 tasosta

kilpailu, erityisesti valmistalotuotannossa, • 

voi kiristyä ja vaikuttaa sekä vaadittuihin 

markkinointipanoksiin että keskimääräisiin 

myyntihintoihin

markkinakorkojen tai tuotantopanosten hin-• 

tojen muutoksilla voi olla merkittävää vaiku-

tusta lyhyen ja pitkän aikavälin kehitykseen 

toimialalla

 

 

Sahaliiketoiminta

edellisen vuoden suotuisan suhdannetilan-• 

teen ja nopean hintojen nousun jälkeisen 

markkinatilanteen oletetaan olevan haas-

teellinen, ja erityisesti vientimarkkinoilla on 

oletettavaa negatiivinen hinta- ja kysyntäke-

hitys lähiaikoina

kantohintojen nousun uskotaan stabiloituvan, • 

mutta todennäköisesti venäjältä suomeen 

tuodun tuontiraaka-aineen osuus toimialalla 

yleisesti tulee laskemaan, mikä voi vaikut-

taa jatkossa merkittävästi suomen sahojen 

raaka-aineen saatavuuteen ja hintaan

toimialan eri osa-alueiden tuotantokapasi-• 

teetin määrä ja alueellinen jakauma tulee 

oletettavasti muuttumaan, ja uusinvestoin-

tien painopiste todennäköisesti suuntautu-

maan suomen lähialueille

Huonekaluliiketoiminta

huonekaluliiketoiminnan toimintaympäristön • 

arvioidaan olevan yleisesti paremmalla ta-

solla kuin edellisinä vuosina, mutta mahdol-

liset muutokset saattavat nopeasti muuttaa 

tilannetta

lyhyellä aikavälillä kysynnän arvioidaan • 

olevan korkealla tasolla, mutta tilanne voi 

muuttua nopeastikin vuoden 2008 jälkim-

mäisellä puoliskolla

 

 

Hoivapalvelut

julkisen sektorin kautta tulevat kilpailu-• 

tukset ja palvelujen ulkoistukset yksityi-

sille toimijoille tarjoavat hyvät kasvumah-

dollisuudet alalle, varsinkin vanhus- ja 

mielenterveyspalveluissa

ammattitaitoisen työvoiman saanti ja työ-• 

voimakustannusten nousu sovittujen pal-

kankorotusten vuoksi voi jarruttaa kasvua ja 

heikentää lyhyen aikavälin kannattavuutta
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liiketoimintoiHin liittYvistÄ riskeistÄ

Liiketoimintojen ja investointipro-

jektien riskejä on seuraavilla sivuilla 

esitetyn lisäksi kuvattu Ruukki Group 

Oyj:n 13.6.2007 julkistamassa an-

tiesitteessä. Riskien hallintaa on ku-

vattu erikseen konsernitilinpäätöksen 

liitetiedoissa.
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STRATEGISET RISKIT

Kilpailutilanne ja sijainti 

tuotantoketjussa

kilpailutilanteen oletetaan säilyvän tiukkana 

tai kiristyvän yhtiön päätoimialoilla ja pää-

markkinoilla, mikä voi vaikuttaa konsernin 

kannattavuuteen esimerkiksi myynti- tai raaka-

ainehintojen kehityksen kautta. konserni pyrkii 

tehostamaan soveltuvin osin tuotanto- ja pal-

veluprosessejaan, joilla taataan kilpailukyvyn 

säilyminen sekä riittävän kapasiteetin ja laatu-

tason turvaaminen.

talonrakentamisen liiketoimintaryhmä vastaa 

loppuasiakkaille muuttovalmiiden omakotitalo-

jen kokonaistoimituksesta, mutta sen tuotan-

to- ja toimitusprosessissa merkittävä rooli on 

ulkopuolisilla alihankkijoilla, jotka oletusarvoi-

sesti lisäävät liiketoimintaryhmän joustoa ja 

reagointikykyä merkittäviin markkinamuutok-

siin. sahaliiketoimintaryhmä toimii jalostus-

ketjun alkuvaiheessa, jolloin osa tuotannosta 

toimitetaan ulkopuolisille jatkojalostuslaitoksille 

tai tukkuportaalle, mikä voi vähentää reagoin-

timahdollisuutta, jos toimialalla tapahtuisi mer-

kittäviä rakennemuutoksia.

Maantieteelliset ja poliittiset riskit sekä 

asiakaskeskittymät

konserniyhtiöiden tuotantolaitokset ja henki-

löstö ovat lähes kokonaan suomessa. konserni 

on toiminut aiemmin pääsääntöisesti kotimaan 

markkinoilla, mutta asiakkaista kasvava osuus 

on ulkomailla. maantieteellinen hajautus on vä-

hentänyt kotimaan markkinoiden suoraa merki-

tystä erityisesti saha- ja huonekaluliiketoiminta-

ryhmissä. riski yksittäisten markkina-alueiden 

tai valuuttojen epäsuotuisista muutoksista voi 

kuitenkin olla jatkossakin suuri. 

konsernin päättämä strateginen muutos 

venäjän liiketoimintamahdollisuuksien aktiivi-

seksi selvittämiseksi ja toteuttamiseksi tulevina 

vuosina tulee oletettavasti lisäämään konsernin 

venäjällä toimimiseen liittyviä riskejä. venäjän 

investointihankkeiden toteutuminen yleensä ja 

toteutumisen ajoitus ja ehdot ovat merkittäväs-

ti riippuvaisia venäjän federaation, paikallisen 

aluehallinnon ja suunniteltujen tehdaslaitosten 

sijaintipaikkakunnan viranomaistahoilta saata-

vista luvista, voimassa olevan lainsäädännön 

mukaisista hakkuu- ja muiden oikeuksien saan-

nista ja tarvittavan infrastruktuurin olemassa-

olosta ja rakentamisesta. 

sahaliiketoiminnassa erityisesti Japanin vien-

timarkkinoiden ja kotimaassa talonrakennus-

alan suhteellinen painoarvo on korkea, vaikka 

yksittäisten asiakkaiden merkitys ei ole suuri. 

Pakkauslavayksikössä on lukumääräisesti vä-

hän asiakkaita, mutta asiakkaiden kanssa on 

partnerisuhde pitkäaikaisine toimitussopimuk-

sineen, mikä pienentää asiakaskeskittymästä 

aiheutuvaa riskiä. Huonekaluliiketoiminnassa on 

merkittävä yksittäisen asiakkaan riski, joka voi 

vaikuttaa erittäin haitallisesti kyseisen segmen-

tin liiketoimintaan. Hoivapalveluliiketoiminta 

on luvanvaraista toimintaa, jossa merkittävä 

asiakasryhmä on suomalaiset kunnat. mikäli 

yhteiskunta- tai aluepoliittisista syistä tapahtuisi 

rakennemuutoksia hoivapalveluiden ulkoistami-

sessa yksityiselle sektorille, saattaisi sillä olla 

merkittävä vaikutus hoivapalvelusegmentin 

tulevaisuuden toimintaedellytyksiin.

Yritysjärjestelyjen toteutukseen liittyvät 

riskit

konsernin toimintaan merkittävänä osana 

kuuluu yritysjärjestelyjen tekeminen, minkä 

takia yritysostojen, -myyntien tai –järjestely-

jen toteutus, ajoitus, hinnoittelu ja integrointi 

konserniin vaikuttavat merkittävästi sekä lyhyen 

että pitkän aikavälin tuloksiin. saman toimialan 

sisällä tapahtuvien yritysostojen oletetut sy-

nergiavaikutukset voivat toteutua erisuuruisina 

ja eri aikaan kuin yrityshankinnan yhteydessä 

on alun perin oletettu. Yrityshankinnat vaativat 

usein myös monipuolisia rahoitusratkaisuja, 

joihin sisältyy joissain tapauksissa kovenant-

tiehtoja, jotka voivat vaikuttaa toiminnan jat-

korahoitusmahdollisuuksiin tai sen ehtoihin. 

suunniteltujen uusien venäjän liiketoimintojen 

käynnistäminen lähivuosien aikana sisältää mer-

kittäviä rahoitus- ja investointiratkaisuja, mitkä 

ovat erityisesti venäjän toimintaympäristössä 

todennäköisesti keskimääräistä vaativampia 

toteuttaa tai mitkä voivat vaikuttaa tarvittavan 

rahoituksen ehtoihin, erityisesti jos vuoden 

2007 jälkimmäiseltä puoliskolta alkanut globaali 

rahoitusmarkkinoiden epävarmuus jatkuu vielä 

lähikuukausien ja –vuosien ajan.



27

OPERATIIVISET RISKIT

Eri toimialojen markkinatilanne

eri toimialojen suhdanneherkkyys ja toiminnan 

kannattavuuden ja volyymin vaihtelu eroavat 

toisistaan selkeästi, eikä eri liiketoimintaryhmil-

lä ole suoranaista yhteistyötä kuin rajallisesti. 

tämän vuoksi konsernin eri liiketoimintaryhmien 

erilaiset, toisistaan riippumattomat liiketoimin-

not hajauttavat koko konsernin tasolla mark-

kinariskiä ja alentavat myös yhteenlasketun 

toiminnan syklisyyttä. Yhtiön hallituksen päätös 

keskittää konsernin liiketoimintaa puuperus-

teisille teollisille toimialoille tulee oletettavasti 

lisäämään konsernin riskiä puuraaka-aineen, 

erityisesti havutukkien, markkinahintojen muu-

toksille. lisäksi konsernin rakenteen muutos 

muuttaa hajautusta eri markkina-alueille ja 

asiakasryhmittäin.

venäjälle suunnitellun saha- ja sellutehdashank-

keen toteutuessa konserni siirtyy uudelle toimi-

alalle ja uudelle markkina-alueelle, mikä muuttai-

si konsernin riskiprofiilia. Toimialalaajentuminen 

myös vaikuttaa toteutuessaan asiakas- ja mark-

kinariskeihin. suunniteltu selluliiketoiminta on 

kooltaan suurta verrattuna konsernin nykyisiin 

liiketoimintoihin.

Raaka-aineiden hinta- ja saatavuusriskit

oletettavasti konserniyhtiöiden pääraaka-

aineiden hintariski on kohtuullisen hyvin hallit-

tavissa, ja vastaavasti myyntihintoja on ainakin 

osittain mahdollista muuttaa raaka-aineiden 

hintakehityksen mukaisesti. Hinta- ja saata-

vuusriskejä pyritään minimoimaan pitkäaikaisilla 

yhteistyösopimuksilla sekä kattavien partneri- 

ja alihankintaverkostojen luomisella. Joidenkin 

yksiköiden syrjäinen sijainti lisää toisaalta 

asiakaskuljetuksiin liittyviä haasteita, mutta 

toisaalta sen takia saatetaan voida varmistaa 

paremmin raaka-aineen korkealaatuisuus ja 

saatavuus sekä ammattitaitoisen henkilöstön 

pysyvyys.

konsernin sahaliiketoimintaryhmän vuoden 

2008 arvioitu puuraaka-aineen käyttö on yh-

teensä noin 800 000 kuutiota havutukkia vuo-

dessa, kun Junnikkala-konserni liitetään ruukki 

Group –konserniin helmikuusta 2008 alkaen. 

tällöin tukkien ostohinnan yhden euron muutos 

(eur/m3) vaikuttaa konsernin liiketulokseen 

0,8 miljoonaa euroa, jos myyntihinnat eivät 

muuttuisi lainkaan.

Ympäristöriskit

Ympäristölupiin ja –riskeihin liittyen konsernin 

liiketoimintayhtiöt analysoivat omaa tilannet-

taan, ja tekevät tarvittaessa tarkennuksia ja 

hakevat asianmukaiset luvat, jos toimintaym-

päristö tai viranomaismääräykset muuttuvat. 

Ympäristöriskit liittyvät suoranaisiin potentiaa-

lisiin ympäristövahinkoihin ja toisaalta välillisiin, 

esimerkiksi tuotantotoiminnan jälkeisiin kunnos-

tus- tai maisemointivelvoitteisiin. liiketoiminnan 

luonteesta johtuen merkittävimmät ympäris-

töriskit liittyvät sahaliiketoimintaan. tehtyjen 

selvitysten perusteella konsernin tiedossa ei ole 

mitään merkittäviä sen nykyisen liiketoiminnan 

ympäristöasioihin liittyviä riskejä.

Viranomaismääräysten muutokset

osaa konsernin li iketoimintaa säädellään 

viranomaismääräyksin. talonrakentamisen 

liiketoimintaryhmässä toimintaa ohjaa raken-

tamisen tekniselle toteuttamiselle asetettujen 

laatuvaatimusten sääntely, sekä myös kulutta-

jansuojalainsäädäntö. lisäksi hoivapalveluiden 

liiketoimintaryhmän toiminta edellyttää viran-

omaislupia ja esimerkiksi osin tietyn henki-

löstön koulutustasovaatimuksen täyttämistä. 

konsernissa seurataan viranomaissääntelyn 

muutoksia, ja niihin pyritään reagoimaan mah-

dollisimman aikaisessa vaiheessa. konsernin 

suunniteltuihin venäjän hankkeisiin liittyy 

niiden toteutuessa tulevaisuudessa tulevia in-

vestointivaateita, viranomaisten asettamia met-

sänhoitotoimia ja erilaisia turvallisuus- ja muita 

lupavaatimuksia.

Henkilöstö

Hoivapalveluliiketoiminta on erityisen hen-

kilöpainotteista, ja sisältää lakisääteisiä 

velvoitteita henkilöstön koulutustasosta ja 

määrästä suhteessa loppuasiakkaiden mää-

rään. ammattitaitoisen henkilöstön saanti ja 

sen turvaaminen jatkossa saattaa rajoittaa 
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toimialan kasvunäkymiä. lisäksi koska osa 

konsernin yhtiöistä sijaitsee kohtuullisen etäällä 

suuremmista kaupungeista, yksittäisissä yhti-

öissä henkilöstöresurssien saaminen voi olla 

haasteellista. lisäksi venäjän investointihank-

keiden onnistumiseen ja aikatauluun vaikuttaa 

osaltaan ammattitaitoisen henkilökunnan saan-

ti, mikä voi olla haastavaa ja vaatia merkittäviä 

koulutuspanoksia.

Immateriaalioikeudet

konsernissa ei ole tällä hetkellä sellaista liike-

toimintaa, jossa immateriaalioikeuksilla, pa-

tenteilla tai tuotekehitystoiminnalla olisi suuri 

merkitys.

RAHOITUSRISKIT

Valuuttakurssiriskit

liiketoimintasegmenttien vientitoiminnan suo-

rista valuuttakurssiriskeistä suojataan valtaosa 

lyhytaikaisilla valuuttatermiinisopimuksilla. 

merkittävimmät vientitoimintaan liittyvät valuut-

tariskit aiheutuvat tällä hetkellä Japanin jenistä, 

ruotsin kruunusta ja englannin punnasta. suuri 

osa osto- ja myyntisopimuksista on suoraan 

euromääräisiä.

mikäli suunnitellut uudet liiketoiminnot venäjällä 

toteutuvat, tulevat konsernin valuuttakurssiriskit 

muuttumaan ja niiden merkitys oletusarvoisesti 

merkittävästi kasvamaan mm. venäjän ruplaan 

kohdistuvan riskin vuoksi ja vientimarkkinoiden 

suhteellisen painoarvon kasvaessa. tilikauden 

2007 päättyessä konsernilla on ruplamääräisiä 

talletuksia, joiden valuuttakurssiriskiä ei ole 

suojattu, noin 30 miljoonan euron arvosta.

Korko- ja rahoitusriskit

Yhtiön vieraan pääoman ehtoinen rahoitus on 

pääosin vaihtuvakorkoista, jonka seurauksena 

konsernin korkokulut tulevat ilman suojaustoi-

menpiteitä seuraamaan melko tarkoin lyhyiden 

markkinakorkojen muutoksia. koska lainojen 

painotettu keskimaturiteetti ei ole kovin pitkä, 

korkoriskin määrä ei ole normaalista poikkeava. 

lisäksi osa konsernin veloista, muun muassa 

yrityskauppoihin liittyvät lisäkauppahintavas-

tuut, on korottomia. korkoriskiä seurataan, 

ja tarvittaessa tehdään suojaustoimenpiteitä, 

esimerkiksi koronvaihtosopimuksia on tehty 

vieraan pääoman korkoriskin suojaamiseksi yh-

teensä noin 5 miljoonan euron nimellisarvosta. 

rahoituksen saatavuuden suhteen konsernin 

emoyhtiö on vahvistanut oman pääoman ehtoi-

sen rahoituksen määrää ja muutoinkin pyrkinyt 

laajentamaan rahoituspohjaa ja –vaihtoehtoja 

tulevien hankkeiden rahoitusta varten. 

venäjän liiketoimintojen toteuttaminen edellyt-

tää merkittäviä uusia rahoitusratkaisuja, jotka 

toteutuessaan vaikuttavat merkittävästi kon-

sernin rahoituspositioon, korkoriskiin ja laajem-

minkin rahoitustilanteeseen lyhyellä ja pitkällä 

aikavälillä, mutta joiden tarkka toteutusmalli ja 

–aikataulu eivät ole vielä tiedossa.
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Luottotappioriskit

osa sahaliiketoiminnan luottotappioriskeistä 

on suojattu luottovakuutuksilla. merkittävä osa 

konsernin kassavirroista liittyy talonrakenta-

misen liiketoimintaryhmään, jossa kassavirrat 

saadaan etukäteen laaditun, valmistumisasteen 

mukaan toteutuvan maksuohjelman mukaisesti, 

mikä pienentää luottotappioriskiä huomatta-

vasti. osassa liiketoimintaryhmistä tai niiden 

yhtiöistä yksittäisten asiakkaiden painoarvo on 

erityisen suuri, minkä takia asiakaskeskittymä-

riskit voivat realisoituessaan vaikuttaa nega-

tiivisesti konsernin saamisten kuranttiuteen ja 

tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksiin.

Rahoituksen saatavuuteen ja ehtoihin 

liittyvät riskit

konsernilla on suunnitteilla ja keskeneräisenä 

olevia investointihankkeita, joiden toteutuminen 

edellyttää investoinnin ja soveltuvin osin myös 

riittävän käyttöpääomarahoituksen saamista. 

erityisesti venäjälle valmisteilla oleva selluliike-

toimintainvestointi on kokoluokaltaan konsernin 

muuhun toimintaan nähden suuri ja tulee vaati-

maan merkittävän määrän sekä oman että vie-

raan pääoman rahoitusta. rahoitusmarkkinoiden 

yleinen tilanne sekä riskien ottohalukkuus ja 

riskien hinnoittelu voivat olennaisesti vaikuttaa 

konsernin mahdollisuuksiin toteuttaa inves-

tointihankkeet kannattavasti. konsernilla ei ole 

varmuutta siitä, että venäjän selluinvestointien 

rahoitus on saatavissa ja että rahoituksen 

korko- ja muut tarjottavan rahoituksen ehdot 

ovat taloudellisesti konsernin kannalta hyväk-

syttävällä tasolla. rahoituksen saatavuusriskin 

pienentämiseksi konserni on pitkäjänteisesti 

työskennellyt useiden rahoittaja- ja neuvonan-

tajatahojen kanssa. tilinpäätöshetkellä konser-

nilla ei ole olemassa valmista kokonaisrahoitus-

pakettia tai –sitoumuksia venäjän suunnitellun 

selluliiketoimintainvestoinnin rahoittamiseksi, 

eikä varmuutta riittävän velkarahoituksen saa-

miseksi hyväksyttävin ehdoin tai suunnitellussa 

aikataulussa. 

VAHINKORISKIT

Omaisuus- ja vahinkoriskit

omaisuusriskit on mahdollisimman kattavasti 

katettu vakuutusturvalla, omavastuun mukais-

ta osuutta lukuun ottamatta. lisäksi välilliset 

korvausvelvoitteet, ja esimerkiksi merkittä-

vimmät kuljetusvastuut, on myös vakuutettu. 

omaisuusriskien vakuutustasoa tarkastellaan 

säännönmukaisesti.

Takuuriskit

konserniyhtiöiden toimittamiin tuotteisiin liittyy 

useassa tapauksessa asiakkaille annettavat 

laatu- ja/tai määrätakuut, joihin liittyy sekä 

lyhyen aikavälin korjausvelvoite että rakenta-

misen liiketoimintaryhmässä myös kymmenen 

vuoden rakennevastuu. nämä riskit on suoraan 

vain osittain suojattu, mutta konsernin yhtiöt 

panostavat merkittävästi laadun tarkkailuun 

ja tuotteiden kehittämiseen. lisäksi konsernin 
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ulkopuoliset alihankintaketjun osat vastaavat 

omalta osaltaan takuuasioista.

Oikeudenkäynnit

konsernin emoyhtiöllä on ollut pitkään käynnis-

sä yhtiön toiminimeen liittyviä oikeusprosesseja, 

joista on saatu vuonna 2007 hovioikeuden pää-

tös ja vuonna 2008 markkinaoikeuden päätös, 

joilla ruukki Group oyj:n nostamat kanteet on 

hylätty. näihin prosesseihin ei yhtiön käsityksen 

mukaan liity velvoitteita, joita ei ole jo otettu 

huomioon tilinpäätöksessä. käynnissä olevas-

ta verotarkastuksesta ei ole saatu raportteja. 

muita merkittäviä oikeudenkäyntiprosesseja ei 

ole vireillä.

VENÄJÄN KOSTROMAN 

INVESTOINTIPROJEKTEIHIN LIITTYVIÄ 

ERITYISIÄ RISKEJÄ

mikäli kostromaan suunnitellut hankkeet eivät 

toteutuisi suunnitellussa aikataulussa tai toteu-

tuksen sisältö vaihtuisi alun perin suunnitellus-

ta, se voi aiheuttaa konsernille kassavirtojen 

viiveitä tai lisäkustannuksia. Jos hankkeet vii-

västyvät tai muuttuvat, voi se muuttaa myös 

investointien kannattavuutta tai johtaa siihen, 

että jo tehtyjen hyödykeinvestointien ja käytet-

tyjen resurssien arvo voi laskea.

Venäläinen hallintokulttuuri ja poliittinen 

riski

venäläiset federaatio-, alue- ja kuntatason hal-

lintomenettelyt sekä päätöksentekomekanismi-

en muutokset saattavat vaikuttaa negatiivisesti 

investointiprojektien toteutusmahdollisuuksiin. 

ruukki Groupilla ei ole varmuutta ns. priori-

teetti-investoijastatuksen saamisesta mikä voi 

vaikeuttaa tai viivästyttää suunniteltujen inves-

tointiprojektien toteuttamista tai muuttaa niiden 

taloudellista kannattavuutta. lisäksi muutokset 

esimerkiksi venäjän päättämien puun vientitul-

lien täytäntöön panossa voi muuttaa alueellista 

hintakilpailukykyä tämänhetkisistä arvioista.

Uuden liiketoiminta-alueen 

käynnistäminen

suunniteltu siirtyminen uuteen liiketoiminta-

alueeseen (selluliiketoiminta) sisältää merkit-

täviä projektiriskejä niin toteutuskyvyn kuin 

sellutoiminnan operatiivisten riskien kasvaessa. 

ruukki Group –konsernilla tulee myös olla saa-

vutettavissa kohtuullisessa ajassa kyky saada 

koko toimitusketju toimimaan suunnitellulla 

volyymitasolla. lisäksi ruukki Groupilla on riski-

nä ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi- ja 

perehdytysprosessien viivästyminen.

Riittävä infrastruktuuri

Hankkeen hyvä ja laadukas toimivuus tulee 

edellyttämään kostroman alueen yleisen inf-

rastruktuurin selvää parantumista, minkä to-

teutumisesta ja toteutumisaikataulusta ei ole 

varmuutta. tehdasalueille tulee saada muun 

muassa riittävät sähkö-, lämpö- ja kaasuliitty-

mät sekä tie- ja rautatieyhteydet. lisäksi tuo-

tantolaitoksille varattujen tonttien tarkemmat 

maaperä- ja muut selvitykset valmistuvat osit-

tain vasta lähitulevaisuudessa.

Markkinariskit

venäjän tai maailmanmarkkinoiden hintamuu-

tokset tuotantopanosten, lopputuotteiden tai 

investointihyödykkeiden hinnoissa ja muutokset 

näiden saatavuudessa, voivat merkittävästikin 

vaikuttaa lyhyen aikavälin taloudelliseen kan-

nattavuuteen, joka voi siten poiketa yhtiön ja 

sen neuvonantajien käyttämistä tämänhetkisis-

tä arvioista.

Ympäristöasiat

venäjän suunnitellut investoinnit, erityises-

ti selluliiketoimintaan liittyen, edellyttävät 

venäjän lainsäädännön ja viranomaismäärä-

ysten mukaisten erilaisten ympäristölupien 

saamista ja ympäristövaatimusten täyttämistä. 

Ympäristövaikutusten arviointiprosessit ovat 

valmiit venäjän kostromaan suunnitellun sahan 

osalta ja valmistelussa sellutehtaan osalta.    

Sopimusasiat

olemassa olevien investointi- ja toimitusso-

pimusten aikataulu- ja muut ehdot saattavat 

ruukki Groupista riippumattomista syistä jäädä 

toteutumatta, mikä voi edellyttää tarkennuksia 

tai lisäyksiä laitetoimittajien tai kostroman alue-

hallinnon kanssa tehtyihin sopimuksiin.
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OSAKEPÄÄOMA

Osakepääoman ja osakkeiden määrän muutokset 2005 - 2007 

osakepääoman muutokset 
(rekisteröintipäivämäärä) korotus, eur osakkeiden lkm  

rekisteröinnin jälkeen  

osakepääoma,eur  
rekisteröinnin 

jälkeen

osakepääoma 31.12.2004 817.805.476 13.819.824,10

2005

suunnattu osakeanti (14.6.) 218.049,12 830.708.807 14.037.873,22

vvk:n vaihto osakkeiksi (25.8.) 1.689,62 830.808.810 14.039.563,14

vvk:n vaihto osakkeiksi (21.10.) 253.480,04 845.808.810 14.293.043,18

reverse split 10:1 (26.11.) 0 84.580.881 14.293.043,18

vvk:n vaihto osakkeiksi (12.12.) 290.656,94 86.300.380 14.583.700,12

2006

rahastoanti (11.1.) 87.449,49 86.300.880 14.671.149,60

suunnattu osakeanti (13.1.) 1.190.000,00 93.300.880 15.861.149,60

osakeanti (6.4.) 5.100.000,00 123.300.880 20.961.149,60

vvk:n vaihto osakkeiksi (21.7.) 610.810,00 126.893.880 21.571.959,60

vvk:n vaihto osakkeiksi (23.8.) 116.110,00 127.576.880 21.688.069,60

vvk:n vaihto osakkeiksi (6.10.) 102.000,00 128.176.880 21.790.069,60

maksuton suunnattu osakeanti (10.11.) 0 128.741.737 21.790.069,60

vvk:n vaihto osakkeiksi (12.12.) 259.250,00 130.266.737 22.049.319,60

vvk:n vaihto osakkeiksi (27.12.) 968.490,00 135.963.737 23.017.809,60

2007

vvk:n vaihto osakkeiksi (13.2.) 620.840,00 139.615.737 23.638.649,60

maksuton suunnattu osakeanti (3.5.) 0 140.214.022 23.638.649,60

vvk:n vaihto osakkeiksi  (29.6.) 3.400,00 140.234.022 23.642.049,60

maksullinen suunnattu osakeanti (29.6.) 0 270.234.022 23.642.049,60

maksuton suunnattu osakeanti (6.7.) 0 270.534.022 23.642.049,60

maksullinen suunnattu osakeanti (18.7.) 0 290.034.022 23.642.049,60

osakepääoma 31.12.2007 290.034.022 23.642.049,60

OSAKKEEN HINNAN JA VAIHDON 

KEHITYS

Kaupankäyntipainotettu keskihinta ja 

vaihto 01/2006 – 12/2007

Osakekohtainen oma pääoma, EUR

0,16 0,26
0,42

1,41

31.12. 
2004

31.12. 
2005

31.12. 
2006

31.12. 
2007

01/2006 12/2007

10 mlj.0,5

60 milj.

vaihto (osakkeiden lkm)
Painotettu keskihinta

3,0
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OMAT OSAKKEET

Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita tilikau-

den 2007 päättyessä eikä yhtiön hallituksella 

ole voimassa olevaa yhtiökokouksen valtuutusta 

omien osakkeiden hankkimiseen.  

HALLITUKSEN VALTUUDET 

OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISEEN

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 20.4.2007 

valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista 

sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin 

oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan laskea 

liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä 

yhteensä enintään 25.000.000 uutta tai yhtiön 

hallussa olevaa omaa osaketta, mikä vastaa 

noin 8,6 prosenttia yhtiön 31.12.2007 rekiste-

röidystä osakemäärästä. antivaltuutus on voi-

massa 20.4.2009 saakka. tämän valtuutuksen 

nojalla hallitus on kesäkuussa 2007 laskenut 

liikkeelle 300.000 uutta osaketta toimitusjoh-

taja matti vikkulalle sekä päättänyt yhteensä 

enintään 7.350.000 optio-oikeuden liikkeelle 

laskemisesta osana joulukuussa 2007 päätettyä 

osakeperusteista kannustinjärjestelmää.

KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Optio-ohjelma I/2005

Yhtiöllä on optio-ohjelma i/2005, joka oikeut-

taa merkitsemään yhteensä enintään 2.700.000 

kappaletta yhtiön osakkeita. osakkeiden mer-

kintäaika on porrastettu eri kirjaintunnuksilla 

merkityillä optio-oikeuksilla aikavälille 1.7.2007 

- 30.6.2015 ja osakkeiden merkintähinta välille 

0,44 – 0,94 euroa. ruukki Group oyj:n osake-

pääoma voi i/2005 optio-oikeuksilla tehtävien 

merkintöjen seurauksena nousta enintään 

459.000,00 eurolla ja osakkeiden lukumäärä 

enintään 2.700.000 uudella osakkeella. 

optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien 

merkintäetuoikeudesta poiketen ruukki Group 

oyj:n toimitusjohtajalle, yhtiön johtoon kuulu-

ville henkilöille ja muille yhtiön avainhenkilöille 

sekä lisäksi yhtiön hallituksen päättämille yhtiön 

konserniyhtiöiden hallituksiin, johtoon ja henki-

lökuntaan kuuluville henkilöille sekä mahdolli-

sesti muussa sopimussuhteessa ruukki Group 

–konsernin kanssa oleville henkilöille lisäämään 

heidän sitoutumistaan ja työmotivaatiotaan. 

tilikauden päättyessä optio-oikeuksia oli an-

nettu yhteensä 675.000 yhtiön johdolle. näistä 

myönnetyistä optioista  225.000 option osalta 

osakkeiden merkintäaika on alkanut 1.7.2007. 

225.000 option osalta merkintäaika alkaa 

1.7.2008 ja 225.000 option 1.7.2009.

Synteettinen optio 2007

ruukki Group oyj:n toimitusjohtajalle on osana 

hänen kannustinjärjestelmäänsä myönnetty 

yhteensä 1.000.000 ruukki Group oyj:n osak-

keen tulevaan arvonkehitykseen sidottu bonus-

palkkio, ns. synteettinen optiojärjestely, joka 

maksetaan rahassa. Bonuksen määrä riippuu 

osakkeen arvonkehityksestä, ja tarkastelujakso-

ja on neljä (syksyihin 2008, 2009, 2010 ja 2011 

loppuvat kaudet), joille kullekin on 250.000 

osakkeen arvonkehitykseen sidottu osa.

Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä 

2007

ruukki Group oyj:n hallitus päätti joulukuus-

sa 2007 yhtiön ja sen konserniin kuuluvien 

yhtiöiden avainhenkilöiden osakepohjaisesta 

kannustinjärjestelmästä vuosille 2008-2010. 

ruukki Group oyj:n hallitus ja toimitusjohta-

ja eivät kuulu kannustinjärjestelmän piiriin. 

avainhenkilöille annetaan kannustinjärjestelmän 

perusteella optio-oikeuksia ja heidän merkittä-

väkseen tarjotaan ruukki Group oyj:n uusia 

osakkeita. Yhtiön hallitus päätti varsinaiselta yh-

tiökokoukselta 20.4.2007 saamansa valtuutuk-

sen perusteella yhtiön osakkeisiin oikeuttavien 

optio-oikeuksien antamisesta. optio-oikeuksia 

annetaan yhteensä enintään 7.350.000 kappa-

letta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä 

7.350.000 ruukki Group oyj:n uutta osaketta. 

Yhtiön hallitus voi halutessaan päättää, että 

uusien osakkeiden sijasta optio-oikeuden hal-

tijalle annetaan yhtiön hallussa olevia omia 

osakkeita tai osoitetaan ostettavaksi muita 

osakkeita merkintähintaa vastaavaan kauppa-

hintaan, jolloin yhtiön osakeomistus ei laimene 

tältä osin. optio-oikeuksien avulla pyritään sekä 

sitouttamaan että palkitsemaan avainhenkilöitä 

hallituksen vuosittain etukäteen vuosille 2008, 

2009 ja 2010 asettamien tavoitteiden toteutumi-

sesta. tavoitteet kytketään ruukki Group oyj:n 

kansainvälisen kasvuhakuisen liiketoimintastra-
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tegian toteutumiseen (esimerkiksi kostroman 

tuotantolaitosten valmistumiseen tai erikseen 

määriteltyjen taloudellisten tavoitteiden toteu-

tumiseen). avainhenkilölle annettavien optio-

oikeuksien määrä riippuu lisäksi avainhenkilön 

asemasta tai tehtävästä.

VAIHDETTAVA PÄÄOMALAINA

tilikauden 2007 aikana yhtiön marraskuussa 

2004 liikkeelle laskema vaihdettava pääomalai-

na, alkuperäiseltä pääomaltaan 7.200.000,00 

euroa (31.12.2006 pääomaltaan 1.652.400,00 

euroa), vaihdettiin kokonaisuudessaan yhtiön 

osakkeiksi. tilikautena 2007 lainaosuuksien 

vaihdon seurauksena laskettiin liikkeelle yh-

teensä 3.672.000 uutta osaketta.

YHTEISTILILLE MERKITTYJEN 

OSAKKEIDEN MYYMINEN

Yhtiökokous hyväksyi 20.4.2007 hallituksen 

ehdotuksen niiden yhteiselle arvo-osuustilille 

merkittyjen osakkeiden myymisestä julkisessa 

kaupankäynnissä, joiden osalta ei ole vaadittu 

omistusoikeuden kirjaamista arvo-osuustilille, 

vaikka viisi vuotta on kulunut ilmoittautumispäi-

västä. Yhteistilin saldo oli 10.4.2007 yhteensä 

47 500 osaketta eli noin 0,3 prosenttia kaik-

kien osakkeiden sen hetkisestä lukumäärästä. 

Yhtiökokous päätti, että kyseiset osakkeet 

myydään arvopaperipörssin välityksellä niiden 

omistajien lukuun. 

OSAKEANNIT

Maksullinen suunnattu osakeanti

kesäkuussa 2007 laskettiin liikkeelle yhteen-

sä 130.000.000 uutta osaketta maksullisessa 

suunnatussa osakeannissa. osakeantiin liitty-

neen ylikysyntätilanteen vuoksi yhtiö päätti to-

teuttaa myös antiehtojen mukaisen maksullisen 

lisäosakeannin, jonka perusteella heinäkuussa 

laskettiin liikkeelle 19.500.000 uutta osaketta.

edellä mainittujen osakeantien merkintähinta 

kirjattiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan 

oman pääoman rahastoon.

Maksuton suunnattu osakeanti

kesäkuussa 2007 uuden toimitusjohtajan ni-

mittämisen yhteydessä yhtiön hallitus päätti 

varsinaisen yhtiökokouksen päättämän osa-

keantivaltuutuksen nojalla 300.000 osakkeen 

suunnatusta maksuttomasta osakeannista matti 

vikkulalle hänen sitouttamisekseen. näihin hei-

näkuussa liikkeelle laskettuihin osakkeisiin liittyy 

luovutusrajoitus, joka päättyy 15.12.2008.

Osakkeen kurssivaihtelu

ruukki Group oyj:n osake (ruG1v) on listattu-

na omX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä yh-

teispohjoismaisen pörssilistan pienten yhtiöiden 

ryhmässä 30.6.2007 saakka ja keskisuurten 

yhtiöiden kategoriassa 1.7.2007 alkaen.

Yhtiön osakkeen kurssi vaihtel i  vuoden 

2007 aikana 1,18 – 3,59 euron välillä (2006: 

0,64 – 1,23). kokonaisvaihto oli 260.096.248 

(87.827.858) kappaletta, mikä edustaa 89,7 

% (64,6 %) tilinpäätöshetkellä rekisteröidystä 

osakekannasta. Yhtiön osakkeen päätöskurs-

si tilikauden päättyessä 31.12.2007 oli 2,82 

(1,20) euroa. Yhtiön rekisteröidyn osakekannan 

markkina-arvo 31.12.2007 päätöskurssilla oli 

817,9 (163,2) miljoonaa euroa.

Osakeomistuksen jakautuminen

Yhtiöl lä ol i  31.12.2007 yhteensä 4.283 

(31.12.2006 yhteensä 3.226) osakkeen-

omistajaa, joista hallintarekisteröityjä oli 12. 

liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä 

31.12.2007 oli 290.034.022 osaketta. 

ruukki Group oyj:n hallituksen jäsenet ja 

toimitusjohtaja omistivat 31.12.2007 yh-

teensä 146.202.923 kappaletta (31.12.2006: 

83.146.388) ruukki Group oyj:n osakkeita, kun 

otetaan huomioon osakkeet ja johdannaisinstru-

mentit, joita ko. henkilöt itse, lähipiirinsä ja 

määräys- tai vaikutusvaltayhteisöidensä kautta 

omistivat. tämä vastaa noin 50,4 % (61,2 %) 

yhtiön kaikista liikkeelle lasketuista, 31.12. 

kaupparekisteriin merkityistä osakkeista. 
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Suurimmat osakkeenomistajat 

31.12.2007:

osakkeenomistaja osakkeita osuus, %

nordea Pankki suomi oyj   75.883.960 26,2%
nordea Pankki suomi oyj, hallintarekisteröity   57.776.322 19,9%
skandinaviska enskilda Banken, hallintarekisteröity   43.135.512 14,9%
oy Herttakakkonen ab   41.075.297 14,2%
evli Pankki oyj   14.522.884 5,0%
kankaala markku     9.601.791 3,3%
Svenska Handelsbanken Ab, filialverks., hallintarekisteröity     8.841.036 3,1%
Hukkanen esa veikko     5.007.500 1,7%
Procomex s.a.     4.629.215 1,6%
Glitnir oyj     3.998.068 1,4%
muut osakkeenomistajat yhteensä   25.562.437 8,8%
Osakkeita yhteensä 290.034.022 100,0%
 

 

Osakkeenomistuksen jakautuminen:

osakkeita
omistajien

lkm
% osuus

omistajista
osakemäärä

kpl
% osake-
kannasta

1-100 584 13,6 % 39.091 0,0 %
101-1.000 2.353 54,9 % 1.287.509 0,4 %
1.001-10.000 1.188 27,7 % 4.002.438 1,4 %
10.001-100.000 127 3,0 % 3.055.480 1,1 %
100.001-1.000.000 14 0,3 %   4.896.396 1,7 %
1.000.001-10.000.000 12 0,3 % 44.311.633 15,3 %
yli 10.000.000 5 0,1 % 232.393.975 80,1 %
Yhteensä 4.283 100,0 % 289.986.522 100,0 %

joista hallintarekisteröityjä 12 113.305.072 39,1 %

Yhteistilillä osakkeita 47.500 0,0 %
liikkeeseen laskettu määrä 290.034.022 100,0 %

Osakkeenomistajat osakasryhmittäin 

31.12.2007

Ulkomaisia osakkeenomistajia, 2 %

Suomalaisia osakkeenomistajia 98 %,  
joista:

liikeyrityksiä 17%

rahoitus- ja vakuutuslaitoksia 71 %

kotitalouksia 10 %

(lisäksi yhteistilillä osakkeita 0,02 %)
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0,01

edellisten tilikausien voitto 1.1.2007 6.211.977,35
tilikauden 2007 aikana jaetut osingot - 4.078.912,11
edellisten tilikausien voitto 31.12.2007 2.133.065,24
tilikauden voitto 1.1. – 31.12.2007 10.490.343,72
voittovarat yhteensä 12.623.408,96

voittovarat 12.623.408,96
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 345.308.675,59
Voitonjakokelpoiset varat yhteensä 357.932.084,55

Hallituksen voitonJakoeHdotus YHtiökokoukselle

Yhtiön hallitus on päättänyt esittää myöhemmin erikseen koolle kutsuttavalle varsinaiselle yhtiö- 

kokoukselle, että yhtiö jakaisi voittovaroista osinkoa neljä (4) senttiä osakkeelta eli yhteensä 

11.601.360,88 euroa. 

Yhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2007 ovat yhteensä 357.932.084,55 euroa, ja 

koostuvat seuraavista eristä:

Osakekohtaiset osingot 2004-2007 *

* vuosiluku kuvaa sitä kautta, jonka voittova-

roista osingonjako on suoritettu

0

0,02

0,03

0,04

20052004 2006 2007
(ehdotus)

voitonjakokelpoisten varojen puitteissa on lähipiirille annettuja lainoja ja niiden kertyneitä korkoja 

ruukki Group oyj:n 31.12.2007 taseessa yhteensä 1.398.478,66 euroa.
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konsernin 
tuloslaskelma

teur liitetieto 1.1.-31.12.2007 1.1.-31.12.2006

Liikevaihto 213 910 125 459

liiketoiminnan muut tuotot k1 6 874 5 712
valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen 
muutos 1 650 3 872

materiaalit ja palvelut -140 802 -81 835
työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut k2 -32 037 -18 369
Poistot ja arvonalentumiset k3 -9 055 -4 757
liiketoiminnan muut kulut k4 -24 242 -16 066
osuus osakkuusyritysten tuloksesta k11 -623 -968

Liikevoitto 15 674 13 048

rahoitustuotot k5 7 467 826
rahoituskulut k5 -3 983 -1 717

Voitto ennen veroja 19 158 12 156

tuloverot k6 -5 478 -4 177

Tilikauden voitto 13 680 7 979

Jakautuminen
emoyrityksen omistajille 12 651 8 442
vähemmistölle 1 030 -464

13 680 7 979

emoyrityksen omistajille kuuluvasta
voitosta laskettu osakekohtainen tulos: k7

laimentamaton osakekohtainen tulos (eur) 0,06 0,07

laimennusvaikutuksella oikaistu osake- 
kohtainen tulos (eur) 0,06 0,06
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teur liitetieto 31.12.2007 31.12.2006

varat
Pitkäaikaiset varat

aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet k8 37 516 15 855
liikearvo k9 33 422 31 237
muut aineettomat hyödykkeet k9 5 807 4 001
osuudet osakkuusyrityksissä k10 1 702 5 568
muut rahoitusvarat k11 447 332
saamiset k11 1 596 196
laskennalliset verosaamiset k12 1 136 0

81 656 57 189
lyhytaikaiset varat

vaihto-omaisuus k13 29 635 17 057
myyntisaamiset ja muut saamiset k14 29 955 9 805
eräpäivään asti pidettävät sijoitukset k11/k14 131 212 0
muut rahoitusvarat k11/k14 176 112 7 271
rahavarat k15 48 527 24 768

415 440 58 901
myytävänä olevat varat k17 2 893 0
Varat yhteensä 499 990 116 090

oma PÄÄoma Ja velat
emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
osakepääoma k18 23 642 23 018
Ylikurssirahasto k18 25 740 24 712
uudelleenarvostusrahasto k18 969 0
sijoitetun vapaan pääoman rahasto k18 340 690 424
kertyneet voittovarat k18 18 614 9 511

409 655 57 665
vähemmistön osuus 1 995 1 591

Oma pääoma yhteensä 411 650 59 256
Pitkäaikaiset velat

laskennalliset verovelat k12 3 894 2 056
korolliset velat k20 23 958 9 205
muut velat k21 1 267 2 227
varaukset k22 70 0

29 188 13 489
lyhytaikaiset velat

ostovelat ja muut velat k21 25 099 20 548
saadut ennakot k21 16 481 17 576
varaukset k22 119 108
tuloverovelat k21 877 604
lyhytaikaiset korolliset velat k20 15 991 4 510

58 567 43 345
myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat k17 585 0
Velat yhteensä 88  340 56 834

Oma pääoma ja velat yhteensä 499 990 116 090

konsernitase
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teur 1.1.-31.12.2007 1.1.-31.12.2006

liiketoiminnan raHavirrat

tilikauden voitto 12 651 8 442
oikaisut:

liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa
Poistot ja arvonalentumiset 9 055 4 757
rahoitustuotot ja -kulut -3 484 891
osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 623 969
verot 5 478 4 177
optiokulut 576 105

käyttöpääoman muutokset:
myynti- ja muiden saamisten muutos -8 588 -3 410
vaihto-omaisuuden muutos -4 049 -2 235
ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -1 404 542
varausten muutos 12 25

maksetut korot -2 028 -1 718
saadut korot 1 370 826
maksetut verot -4 429 -6 313

Liiketoiminnan nettorahavirta 5 783 7 058

investointien raHavirrat

tytäryritysten hankinta vähennettynä
hankintahetken rahavaroilla -6 445 -6 781
lisäkauppahintojen maksu -8 358 -8 875
osakkuusyritysten hankinta -42 -6 620
investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -6 337 -3 249
investoinnit muihin sijoituksiin, netto 0 46
tytäryritysosakkeiden myynti 355 2 183
osakkuusyritysten myynti 6 713 2 000

Investointien nettorahavirta -14 114 -21 296

raHoituksen raHavirrat

osakeannista saadut maksut 337 609 21 218
maksetut osingot -5 493 -3 146
lainojen nostot 10 630 5 561
lainojen takaisinmaksut -5 655 -2 296
lyhytaikaiset sijoitukset -307 212 0
saadut korot sijoituksista 3 940 0
annetut pitkäaikaiset lainat -1 380 0
rahoitusleasingvelkojen maksut -351 -315

Rahoituksen nettorahavirta 32 089 21 022

raHavaroJen muutos 23 758 6 784

rahavarat tilikauden alussa 24 768 17 993
sijoitusten käyvän arvon muutosten vaikutus 0 -9
rahavarat tilikauden lopussa 48 527 24 768

Muutos taseessa 23 758 6 784

konsernin 
raHavirtalaskelma
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laskelma konsernin oman PÄÄoman muutoksista

emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma vähemmistön 
osuus

oma 
pääoma  

yht.

teur osake-
pääoma osakeanti Ylikurssi-

rahasto

käyvän arvon 
ja uudelleen-

arvostusrahastot

sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto

muunto- 
ero

kertyneet 
voittovarat Yhteensä

Oma pääoma 1.12.2006 14 584 4 340 2 144 9 0 0 3 380 24 457 0 24 457
rahastoanti 1/2006 87 -87 0 0

maksullinen suunnattu osakeanti 
12/2005 1 190 -4 340 3 150 0 0

maksullinen osakeanti 3/2006 5 100 16 118 21 218 21 218
maksuton suunnattu osakeanti 
10/2006 424 424 424

vaihtovelkakirjalainojen konvertointi 
omaksi pääomaksi 2 057 3 387 5 444 5 444

vaihtovelkakirjalainan oman 
pääoman komponentti 123 123 123

osingonjako -3 148 -3 148 -3 148
optiokulujen vastaerä 105 105 105
muut oikaisut -9 608 600 2 055 2 654
tilikauden voitto 8 442 8 442 -464 7 979
Oma pääoma 31.12.2006 23 018 0 24 712 0 424 0 9 512 57 665 1 591 59 256

maksuton suunnattu osakeanti 
4/2007 1 035 1 035 1 035

maksullinen suunnattu osakeanti 
6/2007 ja 7/2007 339 232 339 232 339 232

osingonjako -4 079 -4 079 -1 142 -5 221
voitto 1-12/2007 12 651 12 651 1 030 13 680
muuntoero -1 080 -1 080 -1 080

vaihtovelkakirjalainojen konvertointi 
omaksi pääomaksi 624 1 028 1 652 1 652

tytäryritysten hankinnasta muodos-
tunut käypä arvo 969 1 000 1 969 1 969

optiolukujen vastaerä 576 576 576

Yrityshankinnoista ja -luovutuksista 
aiheutunut vähemmistöosuuden 
nettomuutos

516 516

vaihtovelkakirjojen oman pääoman 
komponentti ja  
muut muutokset

34 34 34

Oma pääoma 31.12.2007 23 642 0 25 740 969 340 690 -1 080 19 694 409 655 1 995 411 650
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YRITYKSEN PERUSTIEDOT

ruukki Group oyj on puuperusteisiin teollisiin 

liiketoimintoihin keskittyvän konsernin emoyh-

tiö. ruukki Group –konsernin liiketoiminta on 

pääosin suomessa, mutta investointien paino-

pistettä ollaan siirtämässä erityisesti venäjälle. 

konserni toimii useilla eri toimialoilla, mm. ra-

kentamisessa, sahaliiketoiminnassa, huonekalu-

liiketoiminnassa sekä hoivapalveluissa. konserni 

on käynnistämässä liiketoimintaa venäjällä 

saha- ja selluteollisuudessa. lisäksi yhtiöllä on 

joitakin osakkuusyhtiöomistuksia. konsernin 

emoyritys on ruukki Group oyj (Y 0618181-8). 

emoyrityksen kotipaikka on espoo ja sen rekis-

teröity osoite on keilasatama 5, 02150 espoo. 

Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa 

ruukki Group oyj:n pääkonttorista osoitteesta 

keilasatama 5, 02150 espoo.

ruukki Group oyj:n osake (kaupankäyntitunnus 

ruG1v) on noteerattu omX:n Pohjoismaisessa 

Pörssissä Helsingissä keskisuurten yhtiöiden luo-

kassa teollisuustuotteet ja palvelut ryhmässä.

TILINPÄÄTÖKSEN 

LAATIMISPERIAATTEET

Laatimisperusta

tämä ruukki Group -konsernin tilinpäätös on 

laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien 

(international financial reporting standards) 

mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 

31.12.2007 voimassa olevia ias- ja ifrs-

standardeja sekä siC- ja ifriC-tulkintoja. 

kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoi-

tetaan suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla 

annetuissa säännöksissä eu:n asetuksessa 

(eY) 1606/2002 säädetyn menettelyn mu-

kaisesti eu:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä 

standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. 

konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös 

suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädän-

nön mukaiset. 

konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin 

hankintamenoihin perustuen lukuun ottamat-

ta myytävissä olevia sijoituksia sekä käypään 

arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoi-

tusvaroja ja -velkoja sekä muita vastaavia 

eriä. osakeperusteiset maksut on kirjattu 

käypään arvoon. ennen vuotta 2004 tapahtu-

neiden liiketoimintojen yhdistämisten osalta 

liikearvo vastaa aiemman tilinpäätösnormiston 

mukaista kirjanpitoarvoa, jota on käytetty 

ifrs:n mukaisena oletushankintamenona. 

konsernitilinpäätöstiedot esitetään tuhansina 

euroina.

konsernitilinpäätöksen laatiminen ifrs:n mu-

kaisesti edellyttää konsernin johdolta tiettyjen 

arvioiden tekemistä ja harkintaa laatimisperiaat-

teiden soveltamisesta. tietoa harkinnasta, jota 

johto on käyttänyt konsernin noudattamia tilin-

päätöksen laatimisperiaatteita soveltaessaan ja 

jolla on vaikutusta tilinpäätöksessä esitettäviin 

lukuihin, on esitetty kohdassa ”Johdon harkin-

taa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin 

liittyvät keskeiset epävarmuustekijät”.

Konsernitilinpäätöksen 

laatimisperiaatteet

Tytäryritykset

konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyri-

tys ruukki Group oyj ja sen tytäryritykset. 

tytäryritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla 

on määräysvalta. määräysvalta syntyy, kun 

konserni omistaa yli puolet äänivallasta tai sillä 

on muutoin määräysvalta. myös potentiaalisen 

äänivallan olemassaolo on otettu huomioon 

määräysvallan syntymisen ehtoja arvioitaessa 

silloin, kun potentiaaliseen äänivaltaan oikeut-

tavat instrumentit ovat tarkasteluhetkellä toteu-

tettavissa. määräysvallalla tarkoitetaan oikeutta 

määrätä yrityksen talouden ja liiketoiminnan 

periaatteista hyödyn saamiseksi sen toiminnas-

ta. konsernin keskinäinen osakkeenomistus on 

eliminoitu hankintamenomenetelmällä. 

konsernitilinPÄÄtöksen liitetiedot
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Hankitut tytäryritykset yhdistellään konsernitilin-

päätökseen siitä hetkestä lähtien, kun konserni 

on saanut määräysvallan ja luovutetut tytäryri-

tykset siihen saakka, jolloin määräysvalta lak-

kaa. kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, 

saamiset, velat ja realisoitumattomat voitot, 

sekä sisäinen voitonjako eliminoidaan konser-

nitilinpäätöstä laadittaessa. realisoitumattomia 

tappioita ei eliminoida siinä tapauksessa, että 

tappio johtuu arvonalentumisesta. tilikauden 

voiton jakautuminen emoyrityksen omistajille 

ja vähemmistölle esitetään tuloslaskelman 

yhteydessä ja vähemmistölle kuuluva osuus 

omista pääomista esitetään omana eränään 

taseessa oman pääoman osana. vähemmistön 

osuus kertyneistä tappioista kirjataan konserni-

tilinpäätökseen enintään sijoituksen määrään 

saakka.

Osakkuusyritykset

osakkuusyritykset ovat yrityksiä, joissa ruukki 

Group -konsernilla on huomattava vaikutus-

valta. Huomattava vaikutusvalta toteutuu, kun 

konserni omistaa yli 20 % yrityksen äänival-

lasta tai kun konsernilla on muutoin huomat-

tava vaikutusvalta mutta ei määräysvaltaa. 

osakkuusyritykset on yhdistelty konsernitilin-

päätökseen pääomaosuusmenetelmää käyt-

täen. Jos konsernin osuus osakkuusyrityksen 

tappioista ylittää sijoituksen kirjanpitoarvon, 

sijoitus merkitään taseeseen nolla-arvoon eikä 

kirjanpitoarvon ylittäviä tappioita yhdistellä, 

ellei konserni ole sitoutunut osakkuusyritysten 

velvoitteiden täyttämiseen. realisoitumattomat 

voitot konsernin ja osakkuusyritysten välillä on 

eliminoitu konsernin omistusosuuden mukai-

sesti. osakkuusyrityssijoitus sisältää sen han-

kinnasta syntyneen liikearvon.

Ulkomaanrahan määräisten erien 

muuntaminen

konsernin yksiköiden tulosta ja taloudellista 

asemaa koskevat luvut mitataan siinä valuu-

tassa, joka on kunkin yksikön pääasiallisen toi-

mintaympäristön valuutta (”toimintavaluutta”). 

konsernitilinpäätös on esitetty euroina, joka on 

konsernin emoyrityksen ruukki Group oyj:n toi-

minta- ja esittämisvaluutta. suomessa toimivien 

konserniyritysten toiminta- ja esittämisvaluutta 

on euro. venäjällä toimivien konserniyritysten 

toiminta- ja esittämisvaluutta on venäjän rupla. 

emoyhtiön omistamilla osakkuusyrityksillä on 

joitakin yksittäisiä ulkomaisia tytäryrityksiä.

ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on 

kirjattu toimintavaluutan määräisiksi käyttä-

en tapahtumapäivänä vallitsevaa kurssia tai 

keskuspankkien julkaisemia keskikursseja. 

ulkomaanrahan määräiset monetaariset erät on 

muunnettu toimintavaluutan määräisiksi tilin-

päätöspäivän kursseja käyttäen. liiketoiminnan 

kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät vastaaviin 

eriin liikevoiton yläpuolelle. valuuttamääräistä 

myyntiä suojaaviin valuuttatermiineihin ei ole 

sovellettu suojauslaskentaa.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvos-

tettu kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla 

vähennettyyn alkuperäiseen hankintamenoon. 

mikäli käyttöomaisuushyödyke koostuu useam-

masta osasta, joiden taloudelliset vaikutusajat 

ovat eripituiset, kukin osa käsitellään erillisenä 

hyödykkeenä. tällöin osan uusimiseen liitty-

vät menot aktivoidaan. muussa tapauksessa 

myöhemmin syntyvät menot sisällytetään 

aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen kirjan-

pitoarvoon vain, mikäli on todennäköistä, että 

hyödykkeeseen liittyvä vastainen taloudellinen 

hyöty koituu konsernin hyväksi ja hyödykkeen 

hankintameno on luotettavasti määritettävis-

sä. muut korjaus- ja ylläpitomenot kirjataan 

tulosvaikutteisesti, kun ne ovat toteutuneet. 

ennakkomaksut aineellisista hyödykkeistä kir-

jataan taseeseen aineellisten hyödykkeiden 

ryhmään, eikä niistä kirjata poistoja.

Hyödykkeistä tehdään tasapoistot arvioidun ta-

loudellisen vaikutusajan kuluessa. maa-alueista 

ei tehdä poistoja. arvioidut taloudelliset vaiku-

tusajat ovat seuraavat:

rakennukset    15 - 25 vuotta 

koneet ja kalusto      3 - 15 vuotta 

muut aineelliset hyödykkeet   5 - 10 vuotta 

Hyödykkeiden jäännösarvo ja taloudellinen 

vaikutusaika tarkistetaan jokaisessa tilinpäätök-

sessä ja tarvittaessa oikaistaan kuvastamaan 

taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtuneita 

muutoksia. aineellisten käyttöomaisuushyödyk-

keiden käytöstä poistamisesta ja luovutuksista 

syntyvät myyntivoitot ja -tappiot sisältyvät joko 

liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin.
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Julkiset avustukset

Julkisina avustuksina saadut aineellisten käyt-

töomaisuushyödykkeiden hankintoihin liittyvät 

avustukset on kirjattu aineellisten käyttöomai-

suushyödykkeiden kirjanpitoarvojen vähen-

nykseksi. avustukset tuloutuvat pienempien 

poistojen muodossa hyödykkeen taloudellisen 

vaikutusajan kuluessa. 

saadut julkiset kuljetus- ja kehittämistuet on 

netotettu tuloslaskelman kyseisistä kulueristä.

Aineettomat hyödykkeet

Liikearvo ja yrityshankintojen yhteydessä 

tunnistetut aineettomat hyödykkeet

liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, 

joka ylittää konsernin osuuden 1.1.2004 jälkeen 

hankitun yrityksen nettovarallisuuden käyvästä 

arvosta hankinta-ajankohtana. tätä aiempien 

liiketoimintojen yhdistämisten liikearvo vas-

taa aiemman tilinpäätösnormiston mukaista 

kirjanpitoarvoa, jota on käytetty oletushankin-

tamenona. näiden hankintojen luokittelua tai 

tilinpäätöskäsittelyä ei ole oikaistu konsernin 

avaavaa ifrs-tasetta 1.1.2004 laadittaessa. 

liikearvoista ei kirjata säännöllisiä poistoja, 

vaan ne testataan vuosittain mahdollisen ar-

vonalentumisen varalta. tätä tarkoitusta varten 

liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville 

yksiköille, tai jos kyseessä on osakkuusyritys, 

liikearvo sisältyy kyseisen osakkuusyrityksen 

hankintamenoon. liikearvo arvostetaan al-

kuperäiseen hankintamenoon vähennettynä 

arvonalentumisilla.

1.1.2004 jälkeen tehdyt hankinnat on kirjattu 

noudattaen ifrs 3 –standardia, jonka mukaises-

ti yrityshankinnan hankintameno kohdistetaan 

hankintahetken käypiin arvoihin arvostetuille 

varoille ja veloille. Hankitun yrityksen mahdol-

liset aineettomat hyödykkeet, joita ei ole ko. 

yrityksen taseessa, on määritetty liikearvosta 

erikseen. Jäljelle jäävä jäännösarvo allokoidaan 

hankinnasta syntyväksi liikearvoksi. tilanteissa, 

joissa osakkuusyrityksestä on tullut konsernin 

tytäryhtiö, on aikaisempaan omistusosuuteen 

kohdistuvat varat arvostettu käypään arvoon ja 

kirjattu uudelleenarvostusrahastoon.

kaikista ostokohteista on pyritty tunnistamaan 

asiakkaisiin, markkinointiin, sopimuksiin, tek-

nologiaan tai immateriaalioikeuksiin liittyviä 

aineettomia taseen ulkopuolisia omaisuuseriä. 

tehtyjen analyysien perusteella ostettavista 

yrityksistä on tunnistettu taseeseen aktivoitavia 

aineettomia oikeuksia, kuten tuotemerkkejä ja 

asiakassuhteita. koska näille erille ei ole ollut 

käytössä markkinahintoja, on erien arvostuk-

sessa sovellettu kassavirtaperusteista lähesty-

mistapaa. myös ostokohteiden keskeneräisen 

tuotannon arvo on uudelleen arvioitu tarpeelli-

sin osin. aktivoiduille tasearvoille on määritetty 

poistoajat perustuen arvioituihin taloudellisiin 

vaikutusaikoihin. omaisuuserien kohdistuksen 

jälkeen jäljelle jäävä osuus kauppahinnasta on 

kohdistettu liikearvoksi.

kauppahintaa määritettäessä on otettu huomi-

oon varat, jotka ruukki Group -konsernin yhtiöt 

ovat luovuttaneet, velat joita ruukki Group -kon-

sernille on syntynyt tai se on ottanut vastatak-

seen sekä oman pääoman ehtoiset instrumentit, 

joita on laskettu liikkeelle. kauppahetken lisäksi 

on arvioperusteisesti otettu huomioon kaikki 

tulevat lisäkauppahintaerät, joiden lopullinen 

suuruus saattaa poiketa taseeseen aktivoidusta 

määrästä, koska ehdolliset lisäkauppahintaerät 

perustuvat kohdeyhtiön tulevien tilikausien tu-

loksiin. liiketoimintojen yhdistämisestä välittö-

mästi aiheutuneet asiantuntijakulut on aktivoitu 

mukaan kokonaiskauppahintaan.

Tutkimus- ja kehittämismenot

tutkimusmenot kirjataan tuloslaskelmaan ku-

luksi. uusien tai kehittyneempien tuotteiden 

suunnittelusta johtuvat kehittämismenot on 

myös kirjattu kuluiksi, koska konsernin yhtiöillä 

ei ole varsinaista laajamittaista tuotekehitystoi-

mintaa normaalien tuotteiden parantamistoi-

mien ja liiketoimintaa tukevien atk-sovellusten 

kehittämistoimenpiteiden lisäksi.

Aineettomien hyödykkeiden poistoajat

Poistoajat ovat seuraavat:

atk-ohjelmistot  3 - 5 vuotta 

muut aineettomat oikeudet 3 - 5 vuotta 

tavaramerkit  3 tai 10 vuotta
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Vaihto-omaisuus

vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon 

tai sitä alhaisempaan todennäköiseen netto-

realisointiarvoon. Hankintameno määritetään 

fifo-menetelmällä tai keskihintamenetelmällä. 

valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden hankin-

tameno muodostuu raaka-aineista, välittömistä 

työsuorituksista johtuvista menoista, muista 

välittömistä menoista sekä asianmukaisesta 

osuudesta valmistuksen muuttuvista yleisme-

noista ja kiinteistä yleismenoista normaalilla 

toiminta-asteella. nettorealisointiarvo on ta-

vanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu 

myyntihinta, josta on vähennetty arvioidut tuot-

teen valmiiksi saattamiseen tarvittavat menot ja 

myynnistä johtuvat kulut.

Vuokrasopimukset (konserni vuokralle 

ottajana)

aineellisia hyödykkeitä koskevat vuokrasopi-

mukset, joissa konsernilla on olennainen osa 

omistamiselle ominaisista riskeistä ja eduis-

ta, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. 

rahoitusleasingsopimuksella hankittu omai-

suuserä merkitään taseeseen vuokra-ajan 

alkamisajankohtana vuokratun hyödykkeen 

käypään arvoon tai sitä alempaan vähimmäis-

vuokrien nykyarvoon. merkittävä osa ruukki 

Group –konsernin taseeseen aktivoimista 

rahoitusleasingsopimuksista liittyy tuotantoko-

neiden, -laitteiden ja -tilojen vuokraamiseen.  

rahoitusleasingsopimuksella hankitusta hyödyk-

keestä tehdään poistot hyödykkeen taloudelli-

sen vaikutusajan tai sitä lyhyemmän vuokra- 

ajan kuluessa. maksettavat leasingvuokrat jae-

taan rahoitusmenoon ja velan vähennykseen 

vuokra-aikana siten, että tilikausittain jäljellä 

olevalle velalle muodostuu keskimäärin saman-

suuruinen korkoprosentti. vuokravelvoitteet si-

sältyvät korollisiin velkoihin. vuokrasopimukset, 

joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut 

jäävät vuokralle antajalle, käsitellään muina 

vuokrasopimuksina. muiden vuokrasopimus-

ten perusteella suoritettavat vuokrat kirjataan 

kuluksi tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan 

kuluessa.

Arvonalentumiset

konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, 

onko viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän 

arvo on alentunut. Jos viitteitä ilmenee, arvioi-

daan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä 

oleva rahamäärä. kerrytettävissä oleva raha-

määrä arvioidaan lisäksi vuosittain liikearvon 

osalta riippumatta siitä, onko arvonalentumi-

sesta viitteitä. arvonalentumistarvetta tarkas-

tellaan rahavirtaa tuottavien yksikköjen tasolla, 

eli sillä alimmalla yksikkötasolla, joka on pää-

osin muista yksiköistä riippumaton ja jonka ra-

havirrat ovat erotettavissa muista rahavirroista. 

ruukki Group –konsernissa liikearvon testaa-

misessa testaustaso on segmenttitaso. lisäksi 

osakkuusyhtiöihin ja muihin omaisuuseriin 

liittyvät arvonalentumiset testataan yhtiöittäin/

omaisuuserittäin.

kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuus-

erän käypä arvo vähennettynä luovutuksesta 

aiheutuvilla menoilla tai sitä korkeampi käyt-

töarvo. käyttöarvolla tarkoitetaan kyseisestä 

omaisuuserästä tai rahavirtaa tuottavasta yksi-

köstä saatavissa olevia arvioituja vastaisia net-

torahavirtoja, jotka diskontataan nykyarvoonsa. 

käyttöarvon ennustaminen on perustunut tes-

taushetken mukaisille olosuhteille ja odotuksille. 

diskonttauskorossa on otettu huomioon rahan 

aika-arvon lisäksi kunkin omaisuuserän erityis-

riskit, eri toimialojen erilaiset pääomarakenteet 

sekä sijoittajien tuottovaatimukset vastaaville 

sijoituskohteille sekä yrityskokoon liittyvät 

riskitekijät. arvonalentumistappio kirjataan, 

kun omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi 

kuin siitä kerrytettävissä oleva rahamäärä. 

arvonalentumistappio kirjataan tuloslaskelmaan. 

mikäli arvonalentumistappio kohdistuu rahavir-

taa tuottavaan yksikköön, se kohdistetaan ensin 

vähentämään rahavirtaa tuottavalle yksikölle 

kohdistettua liikearvoa ja tämän jälkeen vähen-

tämään muita yksikön omaisuuseriä tasasuhtei-

sesti. arvonalentumistappio perutaan, jos olo-

suhteissa on tapahtunut muutos ja hyödykkeen 

kerrytettävissä oleva rahamäärä on muuttunut 

arvonalentumistappion kirjaamisajankohdasta. 

arvonalentumistappiota ei kuitenkaan peruta 

enempää, kuin mikä hyödykkeen kirjanpitoarvo 

olisi ilman arvonalentumistappion kirjaamista. 

liikearvosta kirjattua arvonalentumistappiota ei 

peruta missään tilanteessa.

liikearvoja on testattu säännönmukaisin ar-

vonalentumistestein vuosittain, kunkin vuoden 

lopun tilanteesta, eli tilikauden 2007 osalta 

31.12.2007. arvonalentumistestausta ja käytet-

tyjä menetelmiä käsitellään laajemmin toisaalla 
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konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

Vieraan pääoman menot

vieraan pääoman menot kirjataan kuluksi sil-

lä kaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. 

ruukki Group oyj:n vuoden 2004 lopulla liik-

keelle laskeman vaihdettavan pääomalainan 

liikkeellelaskukulut on sisällytetty aktivoitavaan 

hankintamenoon. laina on tilikauden 2007 ai-

kana konvertoitu osakkeiksi kokonaan. koska 

kyseinen laina sisälsi vaihto-oikeuden, jaettiin 

sen pääoma lisäksi ias 32 –standardin mu-

kaisin periaattein oman ja vieraan pääoman 

komponentteihin. 

TYÖSUHDE-ETUUDET

Eläkevelvoitteet

ruukki Group –konsernin eläkejärjestelyt 

luokitellaan maksupohjaisiksi järjestelyiksi. 

etuuspohjaisia järjestelyitä ei konsernissa ole. 

maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin tehdyt suo-

ritukset kirjataan tuloslaskelmaan sillä kaudella, 

jota veloitus koskee. konserniyhtiöillä on joitakin 

yksittäisiä lakisääteisestä tyel-vakuutuksesta 

poikkeavia yksilöllisiä eläkevakuutuksia, joilla ei 

ole merkittävää vaikutusta konsernin kuluihin 

tai vastuisiin.

Osakeperusteiset maksut

ruukki Group -konserni on soveltanut ifrs 2 

osakeperusteiset maksut -standardia kaikkiin 

sellaisiin optiojärjestelyihin, joissa optiot on 

myönnetty 7.11.2002 jälkeen ja joihin ei ole 

syntynyt oikeutta ennen 1.1.2005. tätä aiem-

mista optiojärjestelyistä ei ole esitetty kuluja 

tuloslaskelmassa. optio-oikeudet arvostetaan 

käypään arvoon niiden myöntämishetkellä ja 

kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan tasaerinä oi-

keuden syntymisajanjakson aikana. optioiden 

myöntämishetkellä määritetty kulu perustuu 

konsernin arvioon siitä optioiden määrästä, joi-

hin oletetaan syntyvän oikeus oikeuden synty-

misajanjakson lopussa. käypä arvo määritetään 

Black & scholes -optiohinnoittelumallin perus-

teella. ei-markkinaperusteisia ehtojen vaikutuk-

sia ei sisällytetä option käypään arvoon, vaan 

ne otetaan huomioon niiden optioiden määris-

sä, joihin oletetaan syntyvän oikeus oikeuden 

syntymisajankohdan lopussa. konserni päivittää 

oletuksen lopullisesta optioiden määrästä jokai-

sena tilinpäätöspäivänä. arvioiden muutokset 

kirjataan tuloslaskelmaan. kun optio-oikeuksia 

käytetään, osakemerkintöjen perusteella saa-

dut rahasuoritukset, mahdollisilla transaktiome-

noilla oikaistuna, kirjataan osakepääomaan ja 

ylikurssirahastoon.

emoyhtiö ruukki Group oyj:n yhtiökokoukses-

sa joulukuussa 2005 päätetyn optio-ohjelman 

mukaisia optioita on myönnetty ja merkitty yh-

teensä 675.000 kappaletta 31.12.2007. lisäksi 

emoyhtiön toimitusjohtajan palkitseminen 

perustuu ns. synteettiseen optioon, joka on 

luonteeltaan osakeperusteinen rahana selvi-

tettävä palkitsemisjärjestelmä. Yhtiö uudelleen 

arvostaa tämän palkitsemisjärjestelmän ifrs 

2:n mukaisesti jokaisena tilinpäätös- ja osa-

vuosikatsauspäivänä. konserni käyttää Black 

& scholes -mallia optiojärjestelyihin, joissa on 

palvelusehto. odotettavissa oleva volatiliteetti 

on määritetty laskemalla yhtiön osakekurssin 

historiallinen volatiliteetti muokaten sitä yleises-

ti saatavissa olevilla tekijöillä, joiden odotetaan 

aiheuttavan muutoksia historialliseen volatili-

teettiin. Historiallinen volatiliteetti on laskettu 

yhtiön osakekurssin historiallisen muutoksen 

perusteella. 

Varaukset

varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisem-

man tapahtuman seurauksena oikeudellinen 

tai tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoitteen 

toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen 

suuruus on arvioitavissa luotettavasti. Jos 

osasta velvoitetta on mahdollista saada korvaus 

joltakin kolmannelta osapuolelta, korvaus kir-

jataan erilliseksi omaisuuseräksi, mutta vasta 

siinä vaiheessa, kun korvauksen saaminen on 

käytännössä varmaa. varaukset arvostetaan 

velvoitteen kattamiseksi vaadittavien menojen 

nykyarvoon. 

ruukki Group –konsernin rakentamisen liike-

toimintaryhmän valmistalotoimituksiin liittyy 

yhden vuoden pituinen korjausvastuu ja lisäksi 

kymmenen vuoden rakennevastuu. Yhden vuo-

den korjausvastuu on, perustuen rakentamis-

toimialan yhtiön aiemman toiminnan historia-

tietoihin, jaksotettu kokemusperäisesti kuluksi 

tuloslaskelmaan ja vastaavaksi varaukseksi ta-

seeseen. kymmenen vuoden korjausvastuusta 

ei ole kirjattu varausta eikä tuloslaskelmaan 
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kulua, koska sen estimoiminen on vaikeaa, 

toteutuminen epätodennäköistä ja koska mer-

kittävä osa kyseisestä takuuriskistä on lopulta 

ulkopuolisten alihankkijoiden vastuulla. 

Tuloverot

tuloslaskelman verokulu muodostuu kauden 

verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja 

laskennallisesta verosta. kauden verotettavaan 

tuloon perustuva vero lasketaan verotettavasta 

tulosta voimassa olevan verokannan perus-

teella. veroa oikaistaan mahdollisilla edellisiin 

kausiin liittyvillä veroilla.

laskennalliset verot lasketaan kaikista väliaikai-

sista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen 

arvon välillä. verotuksessa vähennyskelvotto-

mista liikearvon arvonalentumisista ei kirjata 

laskennallista veroa ja tytäryritysten jakamat-

tomista voittovaroista ei kirjata laskennallista 

veroa siltä osin, kun ero ei todennäköisesti pur-

kaudu ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa. 

laskennalliset verot on laskettu käyttämällä ti-

linpäätöspäivään mennessä säädettyjä verokan-

toja. laskennallinen verosaaminen on kirjattu 

siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että 

tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota 

vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää. 

TULOUTUSPERIAATTEET

Myydyt tavarat ja tuotetut palvelut

tuotot tavaroiden myynnistä kirjataan, kun 

tavaroiden omistamiseen liittyvät merkittävät 

riskit ja edut ovat siirtyneet ostajalle. osassa 

konserniyhtiöitä on tavarakauppaa ulkomaille, 

jolloin kyseisen vientikaupan tuloutusta tar-

kastellaan tapauskohtaisesti ottaen huomioon 

kauppasopimusten toimitusehtolausekkeet. 

tuotot palveluista kirjataan silloin, kun palvelu 

on suoritettu. konsernin palveluiden myynnin 

tuotot liittyvät valtaosin konsernin hoivapalve-

luliiketoimintaan, jossa palvelusuoritteiden luo-

vutus tapahtuu kohtuullisen tasaisesti tehtyjen 

sopimusten mukaisesti.

Pitkäaikaishankkeet

ruukki Group –konsernilla ei ole tilikaudella tai 

vertailukaudella ollut toimintaa, joka olisi pitkä-

aikaishankkeita koskevan ias 11 –standardin 

mukaista toimintaa. konsernin rakentamisen 

liiketoimintaryhmälle saattaa tulevina tilikau-

sina tulla pitkäaikaishankkeiksi luokiteltavia 

liiketoimintoja.

Rahoitustuotot ja -kulut

korkokulut ja -tuotot on kirjattu efektiivisen 

koron menetelmällä, ja osinkotuotot kun oikeus 

osinkoon on syntynyt. 

realisoitumattomat rahoituskulut ja -tuotot 

on kirjattu käypään arvoon tulosvaikutteisesti. 

realisoitumattomat erät liittyvät muun muassa 

valuuttatermiineihin ja koronvaihtosopimuk-

siin sekä likviditeetin hallinnassa hyödyn-

nettäviin sijoitusrahasto-osuuksiin ja muihin 

instrumentteihin.

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuus-

erät ja lopetetut toiminnot

tilinpäätöshetkellä ruukki Group –konserniin 

kuuluneen Pan-oston oy:n osakekanta on ko-

konaisuudessaan siirtynyt konsernin ulkopuo-

lelle 2.1.2008 täytäntöön pannulla kaupalla, 

josta tehtiin esisopimus 17.12.2007. taseessa 

Pan-oston oy:n varat ja velat on arvostettu kir-

janpitoarvoon ja esitetty erillään muista varois-

ta ja veloista myytävänä oleviin omaisuuseriin 

liittyvinä varoina ja velkoina. Pan-oston oy ei 

ole kuulunut erillisesti raportoituun liiketoimin-

tasegmenttiin, vaan se on esitetty ryhmässä 

”muut toiminnot”. 

ifrs 5 -standardi edellyttää mm., että yhteisön 

on luokiteltava pitkäaikainen omaisuuserä tai 

luovutettavien erien ryhmä myytävänä olevak-

si, jos sen kirjanpitoarvoa vastaava määrä tulee 

kertymään pääasiallisesti omaisuuserän myyn-

nistä sen sijaan että se kertyisi omaisuuserän 

jatkuvasta käytöstä. Jotta näin olisi, omaisuus-

erän tai luovutettavien erien ryhmän on oltava 

välittömästi myytävissä nykyisessä kunnossaan 

tällaisten omaisuuserien myynnissä yleisin ja 

tavanomaisin ehdoin, ja sen myynnin on oltava 

erittäin todennäköinen. Jotta myynti olisi erit-

täin todennäköinen, asianmukaista organisaa-

tiotasoa edustavan johdon on pitänyt sitoutua 

omaisuuserän tai luovutettavien erien ryhmän 

myyntiä koskevaan suunnitelmaan, ja yhteisön 

on pitänyt käynnistää ostajan löytämiseen ja 

suunnitelman toteuttamiseen tähtäävä toimen-

pideohjelma. silloin, kun luokittelun edellytyk-

set täyttyvät tilinpäätöspäivän jälkeen, mutta 
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ennen kuin tilinpäätös hyväksytään julkistetta-

vaksi, esitetään ifrs 5-standardin edellyttämät 

liitetiedot.

ruukki Group oyj:n hallitus on vuoden 2007 

aikana päättänyt, että konsernin liiketoimintoja 

keskitetään puuperusteisiin liiketoimintoihin ja 

investointien painopiste on venäjällä. tämän 

strategiamuutoksen vuoksi erilaisia omistuksel-

lisia ja rahoituksellisia järjestelyitä käydään läpi 

ja muutokset konsernin rakenteissa ovat jat-

kossa mahdollisia. samoin ruukki Group oyj:n 

hallitus on vuonna 2005 päättänyt, että yhtiön 

aiemmasta historiasta periytyvistä osakkuusyri-

tyksistä, lukuun ottamatta ilP-Group ltd oy:tä, 

luovutaan hallitusti. tätä periaatepäätöstä on 

alettu toteuttaa asteittain luopumalla joistakin 

osakkuusyhtiöomistuksista. konsernin johdon 

käsityksen mukaan nämä osakkuusyhtiöt eivät 

kuitenkaan ole edustaneet sellaista keskeistä 

liiketoimintaa tai maantieteellistä toiminta-

aluetta, että ne tulisi ifrs 5:n mukaisesti 

esittää lopetettuina toimintoina. vaikka edellä 

mainittujen periaatepäätösten toteuttamista 

jatketaan, konsernin johdon käsityksen mukaan 

jäljellä olevien osakkuusyritysten myynti tai 

muutkaan mahdolliset omistusjärjestelyt eivät 

olleet ifrs 5 -standardin tarkoittamalla tavalla 

erittäin todennäköisiä silloin, kun tilinpäätös 

vuodelta 2007 hyväksyttiin julkistettavaksi, jo-

ten niitä ei ole esitetty erillään myytävänä olevi-

en pitkäaikaisten omaisuuserien ryhmässä.

Rahoitusvarat ja rahoitusvelat

rahoitusvarojen luokittelu tapahtuu rahoi-

tusvarojen hankinnan tarkoituksen perus-

teella ja alkuperäisen hankinnan yhteydessä. 

transaktiomenot on sisällytetty rahoitusvarojen 

alkuperäiseen kirjanpitoarvoon, kun kyseessä 

on erä, jota ei arvosteta käypään arvoon tu-

loksen kautta. rahoitusvarojen ostot ja myynnit 

kirjataan kaupantekopäivänä. Johdannaiset 

ja sijoitukset arvostetaan käypään arvoon 

tulosvaikutteisesti. 

eräpäivään asti pidettävät sijoitukset ovat sel-

laisia johdannaisvaroihin kuulumattomia rahoi-

tusvaroja, joihin liittyvät maksusuoritukset ovat 

kiinteitä tai määritettävissä, jotka erääntyvät 

määrättynä päivänä ja jotka konsernilla on 

vakaa aikomus ja kyky pitää eräpäivään asti. 

lainat ja muut saamiset ovat johdannaisvaroi-

hin kuulumattomia varoja, joihin liittyvät mak-

sut ovat kiinteitä tai määritettävissä ja joita ei 

noteerata toimivilla markkinoilla, eikä yritys pidä 

niitä kaupankäyntitarkoituksessa. myytävissä 

olevat sijoitukset ovat sellaisia johdannaisvaroi-

hin kuulumattomia rahoitusvaroja, jotka olisivat 

ilman rajoituksia välittömästi myytävissä tai 

jotka eivät kuulu edellä mainittuihin ryhmiin. 

rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, vaadit-

taessa nostettavissa olevista pankkitalletuksista 

ja muista lyhytaikaisista, erittäin likvideistä si-

joituksista, jotka on arvostettu käypään arvoon 

tilinpäätöshetkellä. rahavaroihin luokitelluilla 

erillä on enintään kolmen kuukauden maturi-

teetti hankinta-ajankohdasta lukien.

ruukki Group oyj toteutti kesällä 2007 osake-

annin ja siihen liittyvän lisäosakeannin, joilla 

yhtiö keräsi merkittävän määrän omaa pää-

omaa. osakeannissa kerätyt varat ovat tilinpää-

töshetkellä sijoitettuina korollisille pankkitileille, 

lyhyen koron sijoitusrahastoihin sekä euro- ja 

ruplamääräisiin määräaikaistalletuksiin, joiden 

maturiteetit vaihtelevat 0 – 10 kuukauden vä-

lillä. näistä varoista sijoitusrahasto-osuudet on 

tilinpäätöksessä luokiteltu myytävissä oleviin 

lyhytaikaisiin sijoituksiin ja määräaikaistalle-

tukset lyhytaikaisiin eräpäivään asti pidettäviin 

sijoituksiin.

rahavirtalaskelmassa muiden kuin rahavaroiksi 

luokiteltujen rahoitusvarojen muutos esitetään 

investointien rahavirran osana. lyhyen koron 

rahastosijoitukset on tilinpäätöksen rahavirta-

laskelmassa luokiteltu rahavaroihin.

rahoitusvelkoja sisältyy pitkä- ja lyhytaikai-

siin velkoihin, ja ne voivat olla korollisia tai 

korottomia.

Johdannaissopimukset ja 

suojauslaskenta

Johdannaissopimukset kirjataan käypään ar-

voon tulosvaikutteisesti. konserni ei sovella 

suojauslaskentaa.

Liikevoitto

ias 1 tilinpäätöksen esittäminen -standardi 

ei määrittele liikevoiton käsitettä. konserni on 

määrittänyt sen seuraavasti: liikevoitto on net-

tosumma, joka muodostuu kun liikevaihtoon li-

sätään liiketoiminnan muut tuotot, vähennetään 
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ostokulut valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 

varastojen muutoksella sekä omaan käyttöön 

valmistuksesta syntyneillä kuluilla oikaistuina, 

vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuvat 

kulut, poistot ja mahdolliset arvonalentumis-

tappiot sekä liiketoiminnan muut kulut. kaikki 

muut kuin edellä mainitut tuloslaskelmaerät 

esitetään liikevoiton alapuolella. kurssierot si-

sältyvät liikevoittoon, mikäli ne syntyvät liiketoi-

mintaan liittyvistä eristä; muuten ne on kirjattu 

rahoituseriin. osakkuusyhtiöiden tulo-osuudet 

sisältyvät liikevoittoon.

JOHDON HARKINTAA EDELLYTTÄVÄT 

LAATIMISPERIAATTEET JA 

ARVIOIHIN LIITTYVÄT KESKEISET 

EPÄVARMUUSTEKIJÄT

tilinpäätöstä laadittaessa joudutaan tekemään 

tulevaisuutta koskevia arvioita, ennusteita ja 

oletuksia. tulevaisuuden toteutuva kehitys voi 

poiketa merkittävästi käytetyistä oletuksista, 

mikäli toimintaympäristössä ja/tai liiketoimin-

nassa tapahtuu muutoksia. lisäksi joudutaan 

käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimis-

periaatteiden soveltamisessa. ruukki Group 

–konserni toimii usealla eri toimialalla ja eri 

liiketoiminnoissa arvioita edellyttävät seikat 

poikkeavat toisistaan. konserniyhtiöt ovat 

pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka sijaitse-

vat eri puolilla suomea. osa yrityksistä toimii 

pääomaintensiivisillä ja osa henkilöintensiivisillä 

aloilla. tilinpäätöshetkellä konserniin kuuluvissa 

ulkomaalaisissa tytäryhtiössä oli vain vähäistä 

liiketoimintaa. Yrityskaupat ja muut yritys-

järjestelyt kuuluvat keskeisesti ruukki Group 

–konsernin toiminnan luonteeseen, mikä usein 

edellyttää johdon harkintaa laskentaperiaattei-

den soveltamisessa.

Yritysostojen hankintamenon 

kohdistaminen

Yritysostoja tehtäessä ostettavan yrityksen 

hankintameno kohdistetaan ifrs 3 –standardin 

mukaisesti hankitun yrityksen varallisuuserille. 

Yksilöitävissä olevien varojen ja velkojen käy-

pien arvojen määrittelyssä johto joutuu käyt-

tämään arvioita. aineettomien hyödykkeiden, 

kuten esimerkiksi tuotemerkkien tai asiakas-

suhteiden arvonmääritys vaatii arvioiden teke-

mistä ja harkintaa, koska näille ei useimmiten 

ole olemassa markkina-arvoa. aineettomien 

hyödykkeiden lisäksi myös aineellisten hyödyk-

keiden käyvän arvon määritys vaatii harkintaa, 

erityisesti silloin kun yhtiöt ovat useasti kooltaan 

pieniä tai sijaitsevat maantieteellisesti sellaisilla 

alueilla, joilla esimerkiksi kiinteistöomaisuudella 

ei ole aktiivisesti toimivia markkinoita. näissä 

yhteyksissä johto joutuu valitsemaan soveltu-

van arvonmääritysmenetelmän ja arvioimaan 

mm. tulevaisuuden kassavirtoja. myös tulevien 

kassavirtojen diskonttaamisessa käytettä-

vän diskonttokoron määrittäminen edellyttää 

harkintaa.

Yrityshankintoihin liittyvien lisäkauppa-

hintavelvoitteiden määrän arvioiminen

konserni on toteuttanut merkittävän määrän 

yrityshankintoja viimeisten vuosien aikana. 

ruukki Group -konsernin toteuttamiin yritys-

hankintoihin on liittynyt tyypillisesti kohdeyhti-

ön tulevaisuuden operatiivisen kannattavuuden 

perusteella laskettavat ja maksettavat lisä-

kauppahinnat, jotka on arvioperusteisesti kir-

jattu yhtiön muihin velkoihin hankintahetkellä. 

tilinpäätöksessä esitetyt arviot voivat poiketa 

myöhemmin toteutuvasta todellisesta kauppa-

hintavastuusta sen vuoksi, että kauppahintojen 

perusteena olevat kohdeyritysten toteutuneet 

tulokset poikkeavat arvioidusta. lisäksi arvi-

oidut lisäkauppahintaerät voivat poiketa myö-

hemmin toteutuvista kauppahinnoista tulevien 

velvoitteiden diskonttauksen vuoksi.

tilikauden 2007 aikana (samoin kuin tilinpää-

töksessä 31.12.2006) on tarkennettu aiemmin 

esitettyjä lisäkauppahintavelvoitteita, mikä on 

vaikuttanut toisaalta liikearvon määrään ja toi-

saalta vastaavaan kauppahintavelkaan. nämä 

tarkennukset perustuvat siihen, että edellisillä 

tilikausilla ostettujen yritysten tilikauden 2007 

(2006) tilinpäätökset ovat valmistuneet, ja nii-

den perusteella määräytyvät lisäkauppahinnat 

siten täsmentyneet. tilikaudesta 2008 alkavi-

en kausien tulosten perusteella maksettavia 

lisäkauppahintaolettamia ei ole tilinpäätöksen 

2007 yhteydessä muutettu aiemmin kirjatuista 

määristä.

Arvonalentumistestaus

konsernissa testataan vuosittain mahdollisen 

arvon alentumisen varalta liikearvo sekä arvi-

oidaan viitteitä arvon alentumisesta kaikkien 

muidenkin omaisuuserien suhteen. rahavirtaa 

tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevat 
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rahamäärät on määritetty käyttöarvoon perus-

tuvina laskelmina. näiden laskelmien laatiminen 

edellyttää arvioiden käyttämistä tulevaisuuden 

kehityksen ennustamiseksi. tulevaisuuden kas-

savirtaennusteet on laadittu viiden vuoden pe-

riodille, jonka jälkeisen ajan kassavirtojen kas-

vuvauhtiolettamana on käytetty varovaisuuden 

perusteella lähtökohtaisesti nollaa prosenttia. 

testauksessa käytettävät ennusteet perustuvat 

operatiivisten yksiköiden budjetteihin ja ennus-

teisiin, joissa on pyritty eriyttämään mahdolliset 

laajennusinvestoinnit sekä uudelleenjärjestelyt. 

erityisesti laajennusinvestointien erottaminen 

korvausinvestoinneista, sekä niiden vaikutuksen 

eliminointi ennusteluvuista edellyttää harkinnan 

käyttöä. arvioiden tuottamiseksi on pyritty saa-

maan taustatietoja sekä liiketoimintaryhmien 

operatiiviselta johdolta että yleisistä eri mark-

kinoiden toimintaa kuvaavista tietolähteistä. 

arvioihin liittyvä riski otetaan huomioon käytet-

tävässä laskentakorossa. lisäksi joissain yksit-

täistapauksissa operatiivisten yksiköiden omiin 

ennusteisiin on tehty korjauksia, joilla on lei-

kattu ennustearvoja jonkin verran pienemmiksi 

perustuen kyseisten yksiköiden historialliseen 

ennustetarkkuuteen. koska konserniyhtiöt ovat 

tyypillisesti pieniä ja keskisuuria yhtiöitä, ar-

vonalentumistestauksessa käytettävän lasken-

takoron ja siihen liittyvien riskipreemioiden ja 

kyseisen liiketoimintasegmentin markkinoiden 

keskimääräisten pääomarakenteiden määrittä-

miseen liittyy arvionvaraisia komponentteja. 

Myyntisaamiset

ruukki Group –konsernin eri yhtiöt arvioivat 

omaa myyntisaamiskantaansa tiedossa olevi-

en tosiseikkojen, aiemman kokemuksen sekä 

oletettavien tulevaisuuden tapahtumien perus-

teella, mikä sisältää siten kyseisten yksiköiden 

johdon arvioita. 

Käyttöomaisuus

ruukki Group –konsernin yhtiöt toimivat toisis-

taan poikkeavissa liiketoimintaympäristöissä ja 

eri toimialoilla, minkä vuoksi konsernin liiketoi-

mintasegmenttitasolla johto joutuu käyttämään 

harkintaa eri käyttöomaisuuserien taloudellisen 

vaikutusajan määrittelyssä, mikä vaikuttaa 

tehtävien poistojen määrään ja sitä kautta ky-

seisten omaisuuserien tasearvoon. lisäksi kun 

konserniin hankitaan uusia tytäryhtiöitä, joudu-

taan tekemään arvioita kohdeyhtiöiden poisto-

käytäntöjen yhtenäistämiseksi muun konsernin 

kanssa kaikin soveltuvin osin. vastaavasti myös 

ifrs3-standardin mukaisesti tunnistettujen 

aineettomien oikeuksien vaikutusajan, ja sitä 

kautta poistoajan määrittelyssä joudutaan suo-

rittamaan johdon harkintaa. tämä vaikuttaa 

tilikauden tulokseen poistojen sekä vastaavan 

laskennallisen verovelan muutoksen kautta.

Vaihto-omaisuus

ruukki Group –konsernin yhtiöistä ne, joilla on 

vaihto-omaisuutta, kirjaavat tarvittaessa tilin-

päätöshetkellä arvioperusteisen epäkuranttius-

varauksen vaihto-omaisuudesta, minkä kautta 

vaihto-omaisuuden tasearvo muuttuu jonkin 

verran. arviot perustuvat vaihto-omaisuuden 

inventaariin sekä ennustettuun tulevaan tar-

peeseen ja varaston kiertoon.

Takuukustannukset

ruukki Group –konsernin rakentamisen liike-

toimintaryhmän valmistalotoimituksiin liittyy 

korjausvastuita. tämän korjausvastuun ar-

vioimiseksi johto joutuu tekemään arvioita, 

mitkä perustuvat rakentamistoimialan yhtiön 

aiemman toiminnan historiatietoihin sekä koke-

musperäiseen tietoon toteutuneista vastaavista 

korjauskuluista.

Laskennalliset verot

tuloslaskelman verokulu muodostuu kauden 

verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja 

laskennallisesta verosta. laskennallisten ve-

rojen määrittäminen edellyttää joissakin tilan-

teissa arvioita. Harkintaa edellyttää erityisesti 

laskennallisten verosaamisten aktivointi, ja sen 

perusteiden arviointi, varsinkin tulevien kausi-

en verotettavan tulon ennakoimisen suhteen. 

verotuksessa vähennyskelvottomista liikearvon 

arvonalentumisista ei kirjata laskennallista 

verosaamista, eikä tytäryritysten jakamatto-

mista voittovaroista kirjata laskennallista veroa 

siltä osin, kun ero ei todennäköisesti purkau-

du ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa. 

laskennallinen verosaaminen on kirjattu siihen 

määrään asti kuin on todennäköistä, että tu-
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levaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota 

vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää.

Osakeperusteiset maksut

ruukki Group -konserni soveltaa osakeperus-

teisten maksujen yhteydessä ifrs 2 –standar-

dia, jonka perusteella optio-oikeudet arvoste-

taan käypään arvoon niiden myöntämishetkellä. 

vastaavasti synteettiset optiot tai palkitsemis-

järjestelmät arvostetaan jatkuvasti käypään 

arvoon kullakin katsauskaudella, jolloin niiden 

aiempi arvostus voi muuttua. osakeperusteiset 

maksut kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan ta-

saerinä oikeuden syntymisajanjakson aikana. 

optioiden myöntämishetkellä määritetty kulu 

perustuu konsernin arvioon siitä optioiden 

määrästä, joihin oletetaan syntyvän oikeus oi-

keuden syntymisajanjakson lopussa. konserni 

päivittää oletuksen lopullisesta optioiden mää-

rästä jokaisena tilinpäätöspäivänä. arvioiden 

muutokset kirjataan tuloslaskelmaan. käypä 

arvo määritetään Black & scholes -optiohin-

noittelumallin perusteella, jonka parametreja 

johto joutuu arvioimaan koskien muun muassa 

kohde-etuutena olevan osakkeen volatiliteettia, 

joka perustuu tietoon historiallisesta toteutu-

neesta volatiliteetista. 

Osakkuusyhtiöt

ruukki Group –konserni yhdistelee osakkuusyh-

tiönsä tilinpäätökseensä pääomaosuusmenetel-

mällä. osakkuusyhtiön tulo-osuus kirjataan kon-

sernin tuloslaskelmaan. osakkuusyhtiöt laativat 

oman tilinpäätöksensä suomen kirjanpitolain 

mukaisesti ja ruukki Group oikaisee tilinpäätök-

sen ifrs –standardien mukaiseksi ennen tulo-

osuuden kirjaamista. tässä oikaisussa johto 

joutuu joskus tekemään arvioita vaadittavista 

oikaisuista, eikä kaikkia vaadittavia oikaisuja 

välttämättä pystytä identifioimaan. Tällä ei kui-

tenkaan ole oletettavasti olennaista vaikutusta 

konsernin tulokseen tai taloudelliseen asemaan. 

osakkuusyhtiöosakkeiden arvon määritys, ot-

taen erityisesti huomioon, ias 36 –standardin 

mukaisen arvonalentumistestauksen, vaatii 

harkintaa sekä sen arvioimiseksi onko olemassa 

viitteitä osakkuusyhtiöiden osakkeiden ja saa-

misten tasearvon alentumisesta sekä myös sen 

arvioimiseksi, miten niihin liittyvä käyttöarvo 

lasketaan, jos arvonalentumistestausta joudu-

taan suorittamaan.

Uusien tai muutettujen IFRS-standardien 

soveltaminen

konserni ottaa omiin liiketoimintoihinsa liit-

tyvät uudet tai muutetut ifrs-standardit 

käyttöön lähtökohtaisesti niiden soveltamisen 

voimaantulosta. 

konserni on alkanut soveltaa ifrs 7-standardia 

(rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitet-

tävät tiedot) 1.1.2007 alkaen, mikä on lisännyt 

konsernin rahoituserien ja -riskien erittelyä ja 

analysointia. samoin ias 1 -standardin muutok-

sen edellyttämät lisäerittelyt pääomien hallin-

nasta on esitetty standardin voimaantulosään-

nösten mukaisesta ajasta 1.1.2007 alkaen.

konserni tulee soveltamaan ifrs 8 –standardia 

1.1.2009 alkaen. ifrs 8 –standardi edellyttää, 

että liiketoimintasegmentit tunnistetaan muiden 

kriteerien ohella konsernin sisäisen raportoin-

nin perusteella siten, että segmentti on se 

taso, jolla konsernin johto seuraa liiketoimintaa 

päättääkseen segmentille jaettavista resurs-

seista ja arvioidakseen segmentin suorituksia. 

standardin käyttöönotto voi vaikuttaa liiketoi-

mintasegmenttien määrittelyyn ja niiden talou-

dellisen informaation sisältöön ja esitystapaan.

konserni arvioi, että muutetuista standardeista 

standardeilla ifrs 3 liiketoimintojen yhdistämi-

nen, ias 27 konsernitilinpäätös ja erillistilinpää-

tös  ja ias 1 tilinpäätösten esittäminen tulee 

olemaan vaikutusta konsernin tilinpäätöksiin 

voimaantulonsa jälkeen. näitä uudistettuja 

standardeja ei ole vielä hyväksytty sovelletta-

vaksi eu:ssa. uusitut standardit ifrs 3 ja ias 

27 muuttavat yrityshankintojen käsittelyä tilin-

päätöksessä ja konserni arvioi sen vaikuttavan 

erityisesti hankintamenolaskelmiin sekä liikear-

von määrään. ias 1 muuttaa tilinpäätöslaskel-

mien esitystapaa. konserni arvioi muutoksen 

vaikuttavan lähinnä tuloslaskelman ja oman 

pääoman muutoslaskelman esitystapaan. 

konserni arvioi, että muiden uusien tai muu-

tetuiden standardien tai tilinpäätöshetkellä 

julkaistujen ifrs-tulkintojen (ifriC 11, 12, 13 

ja 14) tulevalla käyttöönotolla ei tule nykyisen 

käytettävissä olevan tiedon perusteella ole-

maan olennaista vaikutusta konsernin tuleviin 

tilinpäätöksiin. 
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seGmentti-
informaatio

segmentti-informaatio esitetään konsernin liike-

toiminnallisen ja maantieteellisen segmenttijaon 

mukaisesti. konsernin ensisijainen segmentti-

raportointimuoto on liiketoimintasegmenttien 

mukainen. liiketoimintasegmentit perustuvat 

konsernin sisäiseen organisaatiorakenteeseen 

ja sisäiseen taloudelliseen raportointiin.

liiketoimintasegmentit koostuvat varojen ryh-

mistä ja liiketoiminnoista, joiden tuotteisiin 

tai palveluihin liittyvät riskit ja kannattavuus 

poikkeavat muista liiketoimintasegmenteistä. 

maantieteellisten segmenttien tuotteita tai pal-

veluita tuotetaan tietyssä taloudellisessa ympä-

ristössä, jonka riskit ja kannattavuus poikkeavat 

muiden maantieteellisten segmenttien taloudel-

lisen ympäristön riskeistä ja kannattavuudesta. 

segmenttien välinen kauppa tapahtuu markki-

nahintaan. segmenttien välisten transaktioiden 

merkitys konsernin liiketoiminnassa ei ole suuri. 

segmenttien varat ja velat ovat sellaisia liike-

toiminnan eriä, joita segmentti käyttää liiketoi-

minnassaan tai jotka ovat järkevällä perusteella 

kohdistettavissa segmenteille. investoinnit 

koostuvat aineellisten ja aineettomien hyödyk-

keiden sekä tytäryhtiöosakkeiden lisäyksistä.

LIIKETOIMINTASEGMENTIT (NS. 

ENSISIJAINEN SEGMENTTI)

konsernin liiketoimintasegmentit ovat tilinpää-

töshetkellä 31.12.2007:

talonrakentaminen• 

sahaliiketoiminta• 

Huonekaluliiketoiminta• 

Hoivapalvelut • 

muu osa konsernin toiminnoista luokitellaan 

ryhmään muut toiminnot. ruukki Group oyj:n 

hallitus on muuttanut segmenttijakoa edellises-

tä tilikaudesta siten, että puutuoteteollisuuden 

liiketoimintasegmentti esitetään tilinkaudesta 

2007 alkaen sahaliiketoimintaan ja huoneka-

luliiketoimintaan jaettuna ja metalliteollisuus 

ryhmässä muut toiminnot. vertailutiedot vuo-

delta 2006 on muutettu vastaamaan uutta seg-

menttijakoa. osakkuusyhtiöosuudet on esitetty 

niissä liiketoimintasegmenteissä, joihin ne liike-

toimintansa luonteen vuoksi kuuluvat. 



53

TALONRAKENTAMISEN 

LIIKETOIMINTARYHMÄ

talonrakentamisen li iketoimintaryhmä on 

erikoistunut muuttovalmiiden omakotitalojen 

suunnitteluun, valmistukseen ja asennukseen 

koko suomen alueella. liiketoimintaryhmän 

asiakkaina ovat suomalaiset yksityishenkilöt ja 

perheet.

liiketoimintaryhmä on luovuttanut asi-

akkaille muuttovalmiita omakotitaloja 

seuraavasti:

liiketoimintaryhmän toimittamien valmistalo-

yksikköjen liikevaihto tuloutetaan asiakkaalle 

luovuttamisen yhteydessä, eikä keskeneräisillä 

työkohteilla ole siten vaikutusta konsernin liike-

vaihtoon eikä tulokseen.

tilikauden 2007 ensimmäisellä puoliskolla 

raaka-aine- ja tarvikekustannusten nopea ja 

voimakas nousu heikensi suhteellista kan-

nattavuutta. kustannuskehitys alkoi syksyllä 

tasaantua. asiakkaille luovutettujen omakotita-

lojen määrä kasvoi hiukan edelliseen vuoteen 

verrattuna. liiketoimintaryhmän liikevaihto 

nousi volyymikasvua enemmän, koska asun-

tojen keskimyyntihinta nousi ja koska kesä-

kuusta 2007 alkaen liikevaihdossa on mukana 

ostetun sähköasennusliiketoiminnan vaikutus. 

talonrakentamistoimialalla valmiiden talojen 

luovutuksissa on yleisesti merkittävä kausivaih-

telu, jolloin tyypillisesti vuoden ensimmäisellä 

ja erityisesti viimeisellä vuosineljänneksellä luo-

vutukset ovat olleet kesäkautta korkeammalla 

tasolla. tilikaudella 2007 liiketoimintaryhmän 

luovutusten ajallinen jakauma poikkesi hiukan 

aiemmasta. 

liiketoimintaryhmän arvonlisäveroton tilaus-

kanta tilinpäätöshetkellä oli noin 17,9 mil-

joonaa euroa (31.12.2006: 36,0 miljoonaa 

euroa). tilauskantaan ei kohdistu merkittäviä 

riskejä. liiketoimintaryhmän palveluksessa oli 

31.12.2007 yhteensä 118 henkilöä (31.12.2006: 

101). 

liiketoimintaryhmään kuuluu Pohjolan design-

talo oy (ruukki Group oyj:n omistusosuus 90,1 

%) sekä sen tytäryhtiöt nivaelement oy (100 

%) ja rG design-talotekniikka oy (Pohjolan 

design-talo oy:n omistusosuus 70,1 %).

Talonrakentamisen liiketoimintaryhmän liikevaihto ja liikevoitto:

meur 1-12/2007 1-12/2006 muutos, %

liikevaihto 62,4 53,7 16 %

liikevoitto 13,3 13,4 0 %

liikevoitto-% 21,4 % 24,9 %2006: 458 kpl      2007: 473 kpl

Q1

127

108

91

113

Q2

99
106

Q3

141
146

Q4
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SAHALIIKETOIMINTA

sahaliiketoimintasegmentti on keskittynyt 

pohjoisen suomen havutukkien tehokkaaseen 

jalostamiseen erityyppisiksi sahaustuotteiksi 

sekä kotimaan markkinoille että vientimarkki-

noille. Pääasiakasryhmä niin kotimaassa kuin 

ulkomaillakin on rakennusteollisuus, koska kon-

sernin tuotteet ovat lujuusominaisuuksiltaan 

kyseiseen käyttötarkoitukseen erityisen hyvin 

soveltuvia. 

sahaliiketoiminnassa toisaalta lopputuottei-

den markkinahinnat ja toisaalta raaka-aineen 

kanto- ja kuljetuskustannukset ovat nousseet, 

minkä nettovaikutuksena kokonaisuutena ti-

likaudella 2007 liiketoimintaryhmän tulos ja 

suhteellinen kannattavuus on parantunut. 

kantohintojen muutos on syksyllä tasaantunut. 

markkinakysyntä liiketoimintaryhmän tuotteille 

on ollut vahvaa sekä suomessa että vientimark-

kinoilla, mutta varsinkin vientimarkkinoilla on 

tapahtunut markkinatilanteen heikentymistä 

tilikauden 2007 loppupuolelta alkaen. vuoden 

viimeisellä neljänneksellä kotimaan liiketoimin-

tojen tuloksen heikkenemiseen on vaikuttanut 

toimialan yleiset tekijät: alenevat markkinahin-

nat, vientimarkkinoiden huono kysyntätilanne 

sekä laajemmat metsäteollisuuden rakenne-

muutokset suomessa ja venäjän puutullien 

korotusten vaikutukset toimintaympäristöön. 

viennin osuus oli tilikaudella 2007 noin 42 

% sahaliiketoimintaryhmän liikevaihdosta 

(1-12/2006 vastaavasti 56 %). segmentin ar-

vonlisäveroton tilauskanta tilikauden lopussa 

oli noin 8,9 miljoonaa euroa (31.12.2006: 13,2 

miljoonaa euroa). sahaliiketoiminnan palveluk-

sessa olevan henkilöstön määrä oli tilikauden 

lopussa yhteensä 112 henkilöä (31.12.2006: 

72).

kostroman alueelle venäjälle suunniteltu ha-

vusahalaitos on vielä valmisteluvaiheessa. 

kostroman investointiprojektien aiheuttamien 

kulujen kokonaismäärä on noin 3,5 miljoo-

naa euroa ajalla 1-12/2007 (0,5 miljoonaa 

euroa edellisellä tilikaudella). lisäksi inves-

tointiprojektista on maksettu sahalaitteiden 

ennakkomaksuja. vuoden 2007 viimeisellä 

vuosineljänneksellä kostroman projektien kulu-

jen määrä on ollut noin 0,8 miljoonaa euroa, 

mikä on lähes kokonaisuudessaan kohdistunut 

sahaliiketoimintasegmenttiin.

tilikauden päättymisen jälkeen sahaliiketoi-

mintaryhmään on hankittu uutena yksikkönä 

Junnikkala-konserni (ruukki Groupin omistus-

osuus 51 %), joka tulee nostamaan liiketoi-

mintaryhmän liikevaihtoa merkittävästi vuonna 

2008. uuden yksikön integroimisen yhteydessä 

tavoitteena on tehostaa eri sahojen yhteis-

työtä ja saada synergiaetuja muun muassa 

hankinnoissa.

liiketoimintaryhmään kuuluvat merkittävim-

mät tytäryhtiöt ovat lappipaneli oy (100 %), 

tervolan saha ja Höyläämö oy (91,4 %), oplax 

oy (100 %) ja ruukki invest oy (100 %), jolla 

on venäjällä tytäryhtiö ooo ruukki invest oy 

kostroma.

Sahaliiketoimintaryhmän liikevaihto ja liikevoitto:

meur 1-12/2007 1-12/2006 muutos, %

liikevaihto 59,4 27,8 114 %

liikevoitto 5,4 1,4 295 %

liikevoitto-% 9,0 % 4,9 %
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HUONEKALULIIKETOIMINTA

Huonekaluliiketoimintasegmentti valmistaa 

puisia, kokoamisvalmiita ns. ready-to-assemble 

huonekaluja. 

Yllä olevassa taulukossa huonekaluliiketoi-

minnan li ikevoittoon on sisällytetty sekä 

osakkuusyhtiöomistuksiin liittyvät konsernin 

omistusosuutta vastaavat tulo-osuudet että 

tytäryhtiöomistusajalta sekä liikevaihto että 

liikevoitto. vuoden 2007 tammi- ja helmikuussa 

huonekaluliiketoiminta (incap furniture oy) on 

ollut ruukki Groupin osakkuusyhtiö ja maalis-

kuusta 2007 alkaen tytäryhtiö.

 Huonekalutoimialan liiketoimintaympäristö on 

ollut hyvin haastava, ja operatiivinen tulos ilman 

kertaluonteisia eriä on säilynyt tappiollisena, 

mutta vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä 

toiminnan volyymitaso ja kapasiteetin hyödyn-

tämisaste kasvoi selkeästi, ja liiketoimintaryh-

män tulos ennen kertaluonteisia eriä kääntyi 

voitolliseksi. vuoden 2007 aikana on tuloutunut 

yhteensä noin 5,4 miljoonan euron kerta-

luonteiset vakuutuskorvaustuotot, ja toisaalta 

samalle ajanjaksolle on kirjattu yhteensä noin 

1,1 miljoonan euron arvonalennukset vaihto- 

ja käyttöomaisuudesta.  liiketoimintaryhmän 

arvonlisäveroton tilauskanta tilikauden 2007 lo-

pussa oli noin 10,4 miljoonaa euroa. segmentin 

palveluksessa olevan henkilöstön määrä oli 

31.12.2007 yhteensä 331 henkilöä. 

segmenttiin kuuluu incap furniture oy (ruukki 

Group –konsernin omistusosuus 71,0 %) ja sen 

tytäryhtiöt.

Huonekaluliiketoimintaryhmän liikevaihto ja liikevoitto:

meur 1-12/2007 1-12/2006 muutos, %

liikevaihto 68,7 25,7 168 %

liikevoitto 2,6 -5,3

liikevoitto-% 3,8 % -20,8 %
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HOIVAPALVELUT

Hoivapalveluiden liiketoimintaryhmä tarjoaa 

korkealaatuisia hoito- ja kuntoutuspalveluita 

kuntien, kaupunkien, yhteisöjen ja yritysten 

tarpeisiin.

tilikaudella liiketoiminnan orgaaninen kasvu oli 

vahvaa uusien toimipaikkojen avaamisen myötä 

ja edellisvuonna toteutetun mendis-hankinnan 

vuoksi. viimeisellä vuosineljänneksellä liike-

toimintaryhmän kulut olivat keskimääräistä 

suuremmat johtuen syksyn 2007 palkankoro-

tuksista, uusien suunniteltujen tai avattujen 

yksiköiden aiheuttamista kiinteistö- ja henkilös-

tökuluista sekä vanhojen hoivakotien kertaluon-

teisista hankinnoista.

liiketoimintaryhmän palveluksessa oli tilikau-

den päättyessä 344 henkilöä (31.12.2006: 

229). tilikaudella 2008 alakonsernin raken-

netta tullaan edelleen yksinkertaistamaan 

sulauttamalla yksi tytäryhtiöistä emoyhtiöön. 

liiketoimintaryhmällä on palveluyksiköitä useilla 

paikkakunnilla, joiden yhteenlaskettu asiakas-

määrä oli vuoden lopussa 550 (31.12.2006: 

420).

vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu hoivapalve-

luiden liiketoimintaryhmässä oli noin 30 %, kun 

eliminoidaan tilikauden 2006 terveyspalvelut 

mendis -yrityshankinnan vaikutus. vastaavasti 

vertailukelpoinen liikevoiton muutos oli noin - 

75 % verrattuna edelliseen vuoteen.

liiketoimintaryhmään kuuluvat alakonsernin 

emoyhtiö mikeva oy (100 %) sekä sen ty-

täryhtiöt mikon kuntoutuskodit oy (100 %), 

terveyspalvelut mendis oy (100 %) ja sen ty-

täryhtiö mendis Palvelukodit oy (100 %).

Hoivapalveluiden liiketoimintaryhmän liikevaihto ja liikevoitto:

meur 1-12/2007 1-12/2006 muutos, %

liikevaihto 16,8 9,8 71 %

liikevoitto 0,3 0,6 -55 %

liikevoitto-% 1,6 % 6,2 %
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MUUT TOIMINNOT

ruukki Group –konsernilla on lisäksi muita liike-

toimintoja, joita ei raportoida omina segmenttei-

nään, metalliteollisuudessa, konsernin emoyhtiö 

sekä lisäksi joitakin osakkuusyhtiöomistuksia.

metalliteollisuuden alakonserniin kuuluvat 

alumni oy (100 %) sekä sen tytäryhtiöt Pan-

oston oy (100 %), jonka koko osakekanta myy-

tiin 2.1.2008 täytäntöön pannulla kaupalla, ja 

selka-line oy (100 %). metalliteollisuusryhmän 

liikevaihto tilikaudella 2007 oli 8,2 miljoonaa eu-

roa (2006: 8,2), josta Pan-oston oy:n osuus oli 

noin 65 %, ja operatiivinen liikevoitto noin 0,1 

miljoonaa euroa (2006: 0,3 miljoonaa euroa).

ruukki Groupilla on joitakin vähemmistöosak-

kuuksia suomalaisissa liiketoimintayhtiöissä, 

jotka toimivat logistiikka- ja iCt-toimialoilla. 

näiden osakkuusyhtiöiden tulo-osuus vuonna 

2007 oli yhteensä 0,1 miljoonaa euroa (2006: 

0,4 miljoonaa euroa). sahaliiketoiminta- ja 

huonekaluliiketoimintasegmenttien vähemmis-

töosakkuuksien vaikutus on erikseen esitetty 

kyseisten segmenttien liikevoitossa. tilikauden 

2007 aikana ruukki Group oyj vähensi omis-

tustaan valtimo Components oyj:ssä 24,9 %:n 

tasolle aiemmasta 39,2 %:sta. kaikki osakkuus-

yhtiöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen 

pääomaosuusmenetelmää käyttäen.

MAANTIETEELLISET SEGMENTIT  

(NS. TOISSIJAINEN SEGMENTTI)

ruukki Group -konsernin liiketoiminnalliset 

segmentit toimivat suomessa ja venäjällä, sekä 

tuotteiden viennin osalta muilla kansainvälisillä 

markkinoilla. konsernin valmistamia tuotteita 

viedään suomesta ulkomaille ulkomaisille asi-

akkaille. konsernin vientitoiminnan merkittä-

vimmät vientialueet ovat Japani, Pohjoismaat 

ja muut eu-maat sekä pohjoisen afrikan maat. 

konsernin varat, investoinnit, henkilökunta ja 

tuotantotoiminta ovat pääosin suomessa ja 

yhä enenevässä määrin venäjällä, jonka pai-

noarvo jatkossa nousee merkittävästi, mikäli 

suunnitellut investointihankkeet toteutuvat. 

maantieteellisten segmenttien liikevaihto pe-

rustuu asiakkaiden maantieteelliseen sijaintiin 

ja vastaavasti maantieteellisten segmenttien 

varat ja investoinnit perustuvat varojen maan-

tieteelliseen sijaintiin.

2007, teur suomi venäjä muu maailma konserni

liikevaihto 122 875 672 90 362 213 910

varat 468 245 31 734 10 499 990

investoinnit 33 855 587 0 34 442

2006, teur suomi venäjä muu maailma konserni

liikevaihto 85 526 590 39 343 125 459

varat 110 521 0 0 110 521

investoinnit 14 330 0 0 14 330

konsernin liikevaihto kotimaassa oli tilikauden 

2007 aikana noin 123 miljoonaa euroa, ja ulko-

mailta noin 91 miljoonaa euroa.    

Maantieteelliset segmentit

liikevaihto kotimaassa

liikevaihto ulkomailta

43 % 57 %
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SEGMENTTI-INFORMAATIO 2007 LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN

teur talon- 
rakentaminen

sahaliike- 
toiminta

Huonekalu- 
liiketoiminta Hoivapalvelut muut toiminnot eliminoinnit ja 

konsernierät konserni

ulkoinen myynti
Palvelut 2 160 350 0 16 816 260 0 19 586
tavaroiden myynti 60 227 57 243 68 716 0 8 138 0 194 323
ulkoinen myynti yhteensä 62 387 57 593 68 716 16 816 8 398 0 213 910
sisäinen myynti 0 1 835 0 0 269 -2 104 0
liikevaihto 62 387 59 428 68 716 16 816 8 667 -2 104 213 910
osuudet osakkuusyritysten tuloksesta 0 74 -807 0 110 0 -623
segmentin liikevoitto 13 337 5 362 2 627 274 -5 916 -9 15 674
kohdistamattomat erät 0
liikevoitto 15 674
kohdistamattomat erät -1 993
tilikauden tulos 13 680

segmentin varat 30 128 75 917 38 369 9 523 415 947 -71 596 498 288
osuudet osakkuusyrityksissä 0 0 0 0 1 702 0 1 702
kohdistamattomat varat 0
varat yhteensä 499 990

segmentin velat 23 643 69 452 39 556 9 050 7 395 -60 758 88 340
kohdistamattomat velat 0
velat yhteensä 88 340

investoinnit 360 11 501 21 441 936 204 0 34 442
Poistot -293 -3 737 -2 959 -887 -146 0 -8 022
arvonalentumiset 0 0 -1 058 0 -567 0 -1 625
muut kulut, joihin ei liity maksua:
varaukset 119 70 0 0 0 189
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SEGMENTTI-INFORMAATIO 2006 LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN

teur talon- 
rakentaminen

sahaliike- 
toiminta

Huonekalu- 
liiketoiminta Hoivapalvelut muut toiminnot eliminoinnit ja 

konsernierät konserni

ulkoinen myynti
Palvelut 2 540 0 0 9 820 551 -400 12 511
tavaroiden myynti 51 208 27 818 25 683 0 8 239 0 112 949
ulkoinen myynti yhteensä 53 748 27 818 25 683 9 820 8 790 -400 125 459
sisäinen myynti 0 0 0 0 0 0 0
liikevaihto 53 748 27 818 25 683 9 820 8 790 -400 125 459
osuudet osakkuusyritysten tuloksesta 0 -27 -1 682 0 742 0 -968
segmentin liikevoitto 13 380 1 411 -5 395 610 2 915 126 13 048
kohdistamattomat erät 0
liikevoitto 13 048
kohdistamattomat erät -4 605
tilikauden tulos 8 442

segmentin varat 34 027 27 067 287 10 319 68 799 -29 978 110 521
osuudet osakkuusyrityksissä 0 0 939 0 4 629 0 5 568
kohdistamattomat varat 0
varat yhteensä 116 090

segmentin velat 22 923 25 179 1 789 10 095 16 713 -19 973 56 726
kohdistamattomat velat 0
velat yhteensä 56 726

investoinnit 561 7 161 0 4 038 2 569 0 14 330
Poistot -176 -1 188 -2 438 -380 -221 0 -4 403
arvonalentumiset 0 -5 0 0 -317 -32 -354
muut kulut, joihin ei liity maksua:
takuuvaraukset 108 0 0 0 0 108
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TILIKAUSI 2007

ruukki  Group –konsern i  on t i l ikaudel-

la 1.1.-31.12.2007 toteuttanut seuraavat 

yritysjärjestelyt: 

Konserniyhtiöt

Helmikuussa 2007 konserni hankki osake-

enemmistön incap furniture oy:ssä siten, että 

ruukki Group –konsernin yhteenlaskettu omis-

tusosuus on yhteensä noin 71,3 % . 

ruukki Group oyj hankki pakkauslavoja val-

mistavan oplax oy:n koko osakekannan maa-

liskuussa 2007. ruukki Group oyj omisti aikai-

semmin noin 32 % oplax oy:stä. 

ruukki Group oyj:n talonrakentamisen liiketoi-

mintaryhmän emoyhtiö Pohjolan design-talo 

oy osti kesäkuussa 2007 konsernin ulkopuoli-

sen Pohjolan design-sähkö oy –nimisen yhtiön 

osake-enemmistön. kaupan jälkeen ruukki 

Group -konsernin omistusosuus Pohjolan 

design-sähkö oy:ssä on 70,1 %.  Yhtiön vä-

hemmistöosakkuus säilyi ostetun yhtiön toimi-

valla johdolla. 

elokuussa 2007 ruukki Group oyj nosti omis-

tusosuutensa 100,0 prosenttiin metalliteolli-

suuden emoyhtiössä alumni oy:ssä ostamalla 

yhtiön johtoon kuuluneelta henkilöltä noin 30,6 

% omistusosuutta vastaavan osakemäärän. 

tällä osakehankinnalla ei ole ollut olennaista 

vaikutusta ruukki Group –konsernin tulokseen 

tai taloudelliseen asemaan, koska ruukki Group 

oyj:llä oli jo entuudestaan osake-enemmistö 

alumni oy:ssä. alumni oy:n tuloksesta ei ole 

erotettu vähemmistöosuutta sen toiminnan tap-

piollisuuden vuoksi. Perustuen ostetun yhtiön 

oman pääoman tilanteeseen ja ottaen huomi-

oon aiemman ruukki Groupin osakeomistuk-

sen, tähän vähemmistöosuuden ostoon liittyvä 

oma pääoma oli nolla. koska tämän hankinnan 

yhteydessä ei siirtynyt tai tunnistettu muita 

hyödykkeitä tai omaisuuseriä, kirjattiin koko 

kauppahinta, noin 0,3 miljoonaa euroa, liikear-

von lisäykseksi.

ruukki Group –konserniin kuuluvat tytäryhtiöt 

ovat myyneet venäläisen ooo sever-trastin 

koko osakekannan tilikauden aikana konsernin 

ulkopuoliselle taholle. konsernin aikaisempi 

omistusosuus yhtiössä oli 100 %. kaupalla ei 

ole ollut olennaista vaikutusta konsernin tulok-

seen tai taloudelliseen asemaan.

tilinpäätöshetkellä ruukki Group –konserniin 

kuuluneen Pan-oston oy:n osakekanta on ko-

konaisuudessaan siirtynyt konsernin ulkopuolel-

le 2.1.2008 kaupalla, joka tehtiin 17.12.2007. 

Pan-oston oy ei ole kuulunut erillisesti rapor-

toituun liiketoimintasegmenttiin, vaan se on 

esitetty ryhmässä ”muut toiminnot”. 

Osakkuusyhtiöt

ruukki Group oyj on myynyt tilikauden aika-

na osan omistamansa osakkuusyhtiö valtimo 

Components oyj:n osakkeista siten, että omis-

tusosuus putosi noin 24,9 %:n tasolle (aiem-

min 39,2 %). Joulukuussa 2007 ruukki Group 

myi omistuksensa id express oy:ssä (40 % 

omistusosuus) sekä neopolar oy:ssä (33,9 % 

omistusosuus). 

YritYsJÄrJestelYt
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Incap Furniture Oy

Helmikuussa ruukki Group –konserni tuli osa-

keannin kautta enemmistöomistajaksi incap 

furniture oy:ön, mihin liittyen alla tarkempaa 

tietoa. osakeannin seurauksena ruukki Groupin 

omistusosuus nousi noin 47,1 %:sta noin 70,3 

%:in. incap furniture oy on konsolidoitu ruukki 

Group –konserniin 1.3.2007 alkaen konserniyh-

tiönä, ja sitä aikaisemmin tammi- ja helmikuus-

sa sitä käsitelty osakkuusyhtiönä.

incap furnituren osakemerkintä maksettiin 

kuittaamalla vanhoja pääomalainasaamisia. 

lisäksi ennen kyseisen osakekaupan toteutta-

mista ruukki Group oyj antoi incap furniture 

oy:lle noin 0,9 miljoonan euron pääomalainan. 

Jos incap furniture olisi ostettu vastaavalla 

70,3 prosentin omistusosuudella jo 1.1.2007, 

olisi se vaikuttanut ruukki Group –konsernin 

tulokseen seuraavasti: konsernin liikevaihto oli-

si lisääntynyt noin 8.907 tuhannella eurolla (+4 

%), konsernin liikevoitto* alentunut noin 714 

tuhannella eurolla (-5 %), ja konsernin nettotu-

los* laskenut noin 885 tuhannella eurolla (-6%) 

(kaikki edellä mainitut lukuarvot verrattuna 

konsernin raportoimiin osavuosikatsauskauden 

lukuihin).

* kun otetaan huomioon hankinnasta aiheu-

tuneiden käyvän arvon kohdistuksiin liittyvien 

poistojen vaikutus laskennallisen verovelan 

muutos huomioiden ja olettaen 2007 helmi-

kuun lopun tasetilanteen mukaiset käyvät 

arvot 

Hankinnasta kirjattiin seuraavat varat ja velat: 

Vaihe 3: 23,3 % osuuden hankinta

teur Yhdistämisessä kirjatut  
käyvät arvot

kirjanpitoarvot ennen  
yhdistämistä

aineettomat hyödykkeet
asiakassuhteet 814 0
muut aineettomat hyödykkeet 555 607

aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 18 193 18 284
vaihto-omaisuus 8 185 7 810
saamiset

myyntisaamiset 5 902 5 902
muut saamiset 2 502 2 444

rahavarat 369 369
Varat yhteensä 36 521 35 415

korollinen vieras pääoma
Pitkäaikaiset leasing-velvoitteet 3 200 3 200
Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat 23 041 23 041

koroton vieras pääoma
ostovelat 7 742 7 742
muut velat 3 842 3 669
laskennallinen verovelka 1 295 986

Velat yhteensä 39 120 38 638

Nettovarat -2 600 -3 223

Hankintameno 1 171
nettovarat 28.2.2007 (100 %) -2 600
Hankitut nettovarat 28.2.2007 (23,3 %) -604
Liikearvo 1 775

rahavirtavaikutus:

kaupantekohetkel lä rahana maksettu 
kauppahinta 886

Hankitun tytäryrityksen rahavarat (23,3 %) 86
Rahavirtavaikutus 800
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Oplax Oy

maaliskuussa 2007 toteutetuilla osakekaupoilla 

omistusosuus pakkauslavoja oulussa, kemissä 

ja torniossa tekevässä oplax oy:ssä nostettiin 

32 %:sta 100 %:in. viimeisin näistä kaupoista 

koski noin 61,7 %:n omistusosuutta vastaavan 

osakemäärän ostamista, mihin liittyvät tarkem-

mat tiedot on esitetty alla olevassa taulukossa. 

oplax oy on yhdistelty ruukki Group –konser-

nin sahaliiketoimintasegmenttiin maaliskuusta 

alkaen.

Jos oplax olisi hankittu vastaavalla sataprosent-

tisesti omistetuksi tytäryhtiöksi jo 1.1.2007, olisi 

se vaikuttanut ruukki Group –konsernin tilikau-

den tulokseen seuraavasti: konsernin liikevaihto 

olisi lisääntynyt noin 1.428 tuhannella eurolla 

(+0,6%), konsernin liikevoitto* alentunut noin 

269 tuhannella eurolla (-1,7 %), ja konsernin 

nettotulos* laskenut noin 261 tuhannella eu-

rolla (-1,9%)  (kaikki edellä mainitut lukuarvot 

verrattuna konsernin raportoimiin osavuosikat-

sauskauden lukuihin).

* kun otetaan huomioon hankinnasta aiheu-

tuneiden käyvän arvon kohdistuksiin liittyvien 

poistojen vaikutus laskennallisen verovelan 

muutos huomioiden ja olettaen 12.3.2007 tase-

tilanteen mukaiset käyvät arvot

Hankinnasta kirjattiin seuraavat varat ja velat:

teur Yhdistämisessä kirjatut  
käyvät arvot

kirjanpitoarvot ennen 
 yhdistämistä

aineettomat hyödykkeet
asiakassuhteet 2 061 0

aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
maa ja rakennukset 525 78
koneet ja kalusto 1 628 273
sijoitukset 1 446 1 434

muut hyödykkeet
varasto 1 226 1 142
myyntisaamiset 70 707
muut saamiset 125 125
siirtosaamiset 2 2

rahavarat 9 9
Varat yhteensä 7 728 3 769

korottomat velat
ostovelat 429 429
muut velat 216 216
siirtovelat 80 80
laskennallinen verovelka 1 029 0

korolliset velat 114 114
Velat yhteensä 1 869 839

Nettovarat 5 859 2 930

Hankintameno 4 852
nettovarat 12.3.2007 (100 %) 5 859
nettovarat 12.3.2007 (61,66 %) 3 613
Liikearvo 1 239

rahavirtavaikutus:

kaupantekohetkellä rahana maksettu 
kauppahinta 4 772

Hankitun tytäryrityksen rahavarat -9
Rahavirtavaikutus 4 763
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Pohjolan Design-Sähkö Oy (RG Design-

Talotekniikka Oy)

kesäkuussa 2007 talonrakentamisen liiketoi-

mintaryhmä osti 70,1 %:n osuuden Pohjolan 

design-sähkö oy:ssä (ruukki Group –konsernin 

efektiivinen omistusosuus noin 63,2 %), joka 

on sähköurakointitoimintaa harjoittava yhtiö. 

Yhtiön vähemmistöosakkuus säilyi ostetun 

yhtiön toimivalla johdolla. kaupan yhteydessä 

ostetun yhtiön nimi muutettiin rG design-

talotekniikka oy:ksi.

 Jos yrityshankinta olisi tehty vastaavalla omis-

tusosuudella jo 1.1.2007, olisi se vaikuttanut 

ruukki Group –konsernin katsauskauden tu-

lokseen seuraavasti: konsernin liikevaihto olisi 

lisääntynyt noin 1 828 (+0,8 %) tuhannella 

eurolla, konsernin liikevoitto parantunut noin 

221 (+1,4%) tuhannella eurolla ja konsernin 

nettotulos parantunut noin 175 tuhannella eu-

rolla (+1,3%).

Hankinnasta kirjattiin seuraavat varat ja velat, mikä kuvaa myös yrityshankinnan tase-

vaikutuksen suuruusluokkaa:

teur Yhdistämisessä kirjatut  
käyvät arvot

kirjanpitoarvot ennen  
yhdistämistä

aineettomat hyödykkeet
aineettomat oikeudet 2 2

aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
koneet ja kalusto 93 93

muut hyödykkeet
vaihto-omaisuus 687 662
myyntisaamiset 670 670
muut saamiset 44 44

siirtosaamiset 152 152
rahoitusarvopaperit 316 302
rahavarat 431 422
Varat yhteensä 2 395 2 346

korottomat velat
ostovelat 52 52
muut velat 123 123
siirtovelat 292 292
laskennallinen verovelka 13 0

Velat yhteensä 479 466

Nettovarat 1 916 1 880

Hankintameno 1 524
nettovarat 15.6.2007 (70,1 %) 1 343
Liikearvo 181

rahavirtavaikutus:

kaupantekohetkellä rahana maksettu 
kauppahinta 1 500

Hankitun tytäryrityksen rahavarat -431
Rahavirtavaikutus 1 069
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YRITYSHANKINNAT TILIKAUDEN 

PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

Junnikkala Oy

tilikauden päättymisen jälkeen tammikuussa 

2008 konsernin sahaliiketoimintaryhmä hank-

ki osake-enemmistön Junnikkala oy:stä ja 

sen muodostamasta konsernista. Junnikkala-

konserni harjoittaa Pohjanmaalla kalajoella 

sahaamista ja sen tytäryhtiö Juneropt oy 

sahatavaroiden jatkojalostamista erityisesti 

valmistalotehtaille. Yhtiön sahan kapasiteetti 

on nykyisellään 130.000 m3 sahatavaraa vuo-

dessa. samalla Junnikkala oy osti oulaisissa 

toimivan Pyyn saha ja Höyläämö oy:n koko 

osakekannan.

Jos Junnikkala oy sekä Pyyn saha ja Höyläämö 

oy olisi hankittu vastaavalla tavalla tytäryhtiöksi 

jo 1.1.2007, olisi se muuttanut ruukki Group 

–konsernin tilikaudella 1.1. – 31.12.2007 ra-

portoimia konsernilukuja seuraavalla määräl-

lä: konsernin liikevaihto olisi lisääntynyt noin 

47.651 tuhannella eurolla (+22 %), konsernin 

liikevoitto* noussut noin 2.338 tuhannella eu-

rolla (+15%), ja konsernin nettotulos* noussut 

noin 928 tuhannella eurolla (+7%)  (kaikki 

edellä mainitut lukuarvot verrattuna konsernin 

raportoimiin tilinpäätöslukuihin). Jos Junnikkala-

konserni olisi liitetty ruukki Group –konsernin 

sahaliiketoimintaryhmään jo 1.1.2007, olisi 

liiketoimintaryhmän liikevaihto ollut noin 107 

miljoonaa euroa (+80 % segmentin tilikauden 

2007 liikevaihtoon verrattuna) ja liikevoitto noin 

7,7 miljoonaa euroa (+44 % segmentin tilikau-

den 2007 liikevaihtoon verrattuna).

* kun otetaan huomioon hankinnasta aiheu-

tuneiden käyvän arvon kohdistuksiin liittyvien 

poistojen vaikutus laskennallisen verovelan 

muutos huomioiden ja olettaen 31.1.2008 tase-

tilanteen mukaiset käyvät arvot
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Hankinnasta kirjattiin alustavassa hankintamenolaskelmassa seuraavat varat ja velat, mikä 

kuvaa myös yrityshankinnan tasevaikutuksen suuruusluokkaa:

teur Yhdistämisessä kirjatut  
käyvät arvot

kirjanpitoarvot ennen 
 yhdistämistä

aineettomat hyödykkeet
asiakassuhteet 3 869 0
Päästöoikeudet 795 0
tilauskanta 104 0
muut aineettomat hyödykkeet 906 906

aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
maa- ja vesialueet 7 235 7 235
koneet ja kalusto 13 942 13 942
Pitkäaikaiset sijoitukset 59 59
muut aineelliset hyödykkeet 687 687

lyhytaikaiset varat
vaihto-omaisuus 11 761 10 873
myyntisaamiset 4 953 4 953
siirtosaamiset 788 788

rahavarat 415 415
Varat yhteensä 45 513 39 858

korolliset velat
Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 12 962 12 962
lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 4 796 4 796

korottomat velat
ostovelat 6 244 6 244
vaihtovelkakirjalaina 400 400
siirtovelat 1 754 1 745
muut velat 2 549 2 549
laskennallinen verovelka 1 470 0

Velat yhteensä 30 167 28 697

Nettovarat 15 346 11 161

Hankintameno 24 811
nettovarat 15 346
Liikearvo 9 465

rahavirtavaikutus:
kaupantekohetkellä rahana maksettu kauppahinta 5 740
Hankitun tytäryrityksen rahavarat -415
Rahavirtavaikutus 5 326
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Tilikausi 2006

ruukki Group -konserni on t i l ikaudel la 

1.1.2006 – 31.12.2006 toteuttanut seuraavat 

yritysjärjestelyt:

Konserniyhtiöt

terveyspalvelut mendis oy, ja sen tytäryhtiö • 

mendis Palvelukodit oy, on liitetty konser-

niin hoivapalveluiden segmenttiin 1.9.2006 

alkaen;

tervolan saha ja Höyläämö oy, ja sen ty-• 

täryhtiö vk timber oy, on liitetty konserniin 

puutuoteteollisuuden segmenttiin 1.10.2006 

alkaen;

nivaelement oy on liitetty konserniin raken-• 

tamisen segmenttiin 1.12.2006 alkaen;

rakentamisen liiketoimintaryhmän emoyh-• 

tiön Pohjolan design-talo oy:n osakkeista 

on myyty 2.1.2006  tehdyllä kaupalla 9,9 

% kyseisen yhtiön toimitusjohtajalle, minkä 

seurauksena ruukki Group –konsernin omis-

tusosuus on laskenut 90,1 %:iin;

metalliteollisuuden liiketoimintaryhmän • 

emoyhtiön johtaja on toteuttanut hallussaan 

olleen alumni oy:n optiolainan osto-optiot 

tammikuussa 2006, minkä seurauksena 

ruukki Group –konsernin omistusosuus 

alumni oy:ssä on pudonnut 100 %:sta noin 

69,4 %:iin;

ruukki Group oyj:n tytäryhtiö Balansor oy • 

(aiemmalta nimeltään magentasites oy) on 

myynyt koko liiketoimintansa konsernin ul-

kopuolelle toisen vuosineljänneksen lopussa 

toteutetulla kaupalla;

ruukki Group oyj on vuonna 2004 tehdyn • 

optiosopimuksen perusteella ostanut 50 % 

Hirviset Group oy:n osakkeista toukokuus-

sa, nostaen omistusosuutensa yhteensä 

100 %:iin, yhteensä 3,0 miljoonan euron 

käteisvastikkeella, mistä on vuonna 2004 

laadittu ostoa koskeva hankintamenolaskel-

ma ja vastaavasti Hirviset Group oy on jo 

30.9.2004 alkaen yhdistelty konsernin lukui-

hin osto-option perusteella;

Hirviset Group oy on, osana laajempaa • 

huonekaluteollisuuden yritysjärjestelykoko-

naisuutta, myynyt toukokuussa 2006 osa-

kevaihtosopimuksella tytäryhtiönsä Hirviset 

oy:n incap furniture oy:lle;

ruukki Group oyj:n suomalainen konser-• 

niyhtiö ruukki invest oy perusti tilikauden 

2006 loppupuolella ooo ruukki kostroma 

–nimisen venäläisen rajavastuuyhtiön, 

joka hankki itselleen tytäryhtiön ooo 

sever-trust. tilikaudella 2006 kyseisillä yh-

tiöillä ei ollut kuin vähäistä liiketoimintaa. 

Osakkuusyhtiöt

ruukki Group -konserni on tilikaudella 2006 

toteuttanut seuraavat osakkuusyhtiöosakkeita 

koskevat kaupat:

incap furniture oy:stä on 3.2.2006 han-• 

kittu noin 39,1 %:n omistusosuus, jota 

on 1.5.2006 kasvatettu 47,2 %:iin. ajalla 

1.5.-30.9. yhtiö on yhdistelty ruukki Group-

konserniin osto-optioon perustuvaan poten-

tiaaliseen äänivaltaan perustuen, lisäksi ajal-

la 1.2.-30.4 ja 1.10.-31.12. incap furniture 

oy:tä on käs i te l ty osakkuusyht iönä. 

omistusosuus on 31.12.2006 laskenut 47,1 

%:iin. tilikauden 2007 alkupuolella ruukki 

Group julkisti tehneensä transaktion, jossa 

konsernin omistusosuus incap furniture 

oy:ssä nousee noin 70,3 prosenttiin;

ruukki Group hankki maaliskuussa 27,6 • 

%:n osuuden Container-depot ltd oy :n 

osakkeista; nämä osakkeet myytiin kokonai-

suudessaan syyskuussa, mistä realisoitui ti-

likaudelle 2006 yhteensä noin 4,6 miljoonan 

euron myyntivoitto;

ruukki Group myi kaikki omistamansa • 

logium oy:n osakkeet (34,0 %) kesäkuussa 

2006;

ruukki Group kasvatti omistusosuuttaan • 

oplax oy:ssä lokakuussa 31,95 prosenttiin 

(aiemmin 24,53%)
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Terveyspalvelut Mendis Oy

ruukki Group oyj:n hoivapalveluiden li i-

ketoimintaryhmä hankki 1.9.2006 100% 

omistusosuuden terveyspalvelut mendis oy 

–konsernista. terveyspalvelut mendis oy:llä 

on yhteensä noin 150 asiakaspaikkaa 11 paik-

kakunnalla Pohjanmaalla ja keski-suomessa 

mielenterveys-, vanhus- ja muissa sosiaalipal-

veluissa. kauppa vahvisti merkittävästi sosiaali-

palveluiden liiketoimintaryhmää. terveyspalvelut 

mendis oy:n ja sen tytäryhtiön yhteenlaskettu 

liikevaihto tilikaudella 1.1.–31.12.2006 oli noin 

5 080 tuhatta euroa ja tulos noin 459 tuhatta 

euroa.  

terveyspalvelut mendis oy:n osakekannan os-

tosta on maksettu käteisvastikkeena 2,0 miljoo-

naa euroa. lisäksi kauppaan sisältyy mahdollisia 

lisäkauppahintaeriä, jotka tulevat riippumaan 

terveyspalvelut mendis oy:n taloudellisesta 

tuloksesta seuraavan kolmen vuoden aikana.  

Hankintamenoa kohdennettiin asiakassuhteille 

sekä tavaramerkille. Hankinnasta kirjattiin myös 

merkittävä konserniliikearvo, joka perustuu hoi-

va- ja sosiaalipalveluiden liiketoimintaryhmän 

hankinnasta saamille synergiaeduille, kun eri 

yksiköiden toimintaa intergroidaan yhteen, 

laatu- ja muuta osaamista yhdistetään, hyö-

dynnetään henkilöstön koulutukseen ja varalla-

olojärjestelyihin liittyviä yhteisetuja ja pyritään 

laajemmin ja kokonaisvaltaisesti tarkasteltuna 

tehokkaammin saamaan eri asiakaspaikat 

eri maantieteellisesti hajallaan sijaitsevissa 

yksiköissä hyötykäyttöön, millä on positiivi-

nen vaikutus koko ryhmän asiakaspaikkojen 

hyödyntämisasteelle. 

Terveyspalvelut Mendis -konsernista kirjattiin seuraavat varat ja velat:

teur Yhdistämisessä kirjatut  
käyvät arvot

kirjanpitoarvot ennen  
yhdistämistä

aineettomat hyödykkeet
liikearvo 0 200
tavaramerkit 213 0
muut aineettomat hyödykkeet 1 070 0

aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 174 174
saamiset 475 475
muut varat 3 3
rahavarat 159 159
Varat yhteensä 2 092 1 010

lyhytaikainen vieras pääoma
ostovelat 386 386
muut velat 339 6

Velat yhteensä 725 392

Nettovarat 1 366 617

Hankintameno 3 732
nettovarat 1 366
Liikearvo 2 365

rahavirtavaikutus:

kaupantekohetkel lä rahana maksettu 
kauppahinta 2 032

Hankitun tytäryrityksen rahavarat (23,3 %) -159
Rahavirtavaikutus 1 874
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Tervolan Saha ja Höyläämö Oy

vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä ruukki 

Group sopi tervolan saha ja Höyläämö oy:n 

(tsH) ja kittilässä toimivan vk timber oy:n 

(vkt) liittämisestä konsernin sahateollisuus-

ryhmään, johon entuudestaan on kuulunut 

kuusamolainen lappipaneli oy. sopimuksen 

mukaisesti noin 91,4 % tsH:n osakekannasta 

siirtyi ruukki Group –konsernille ja vkt:stä tuli 

samassa yhteydessä tsH:n sataprosenttisesti 

omistama tytäryhtiö. loput tsH:n osakekan-

nasta jäi edelleen kalervo ja Hannu vuokilalle, 

jotka myös jatkavat tsH:n johdossa. tehty 

yrityshankinta vahvisti osaltaan ruukki Group 

-konsernin aktiivista sahateollisuus-liiketoimin-

nan kehittämistä Pohjois-suomen alueella. 

tsH sekä vkt on konsolidoitu ruukki Group 

–konserniin lokakuun 2006 alusta. tervolan 

saha  ja Höyläämö –konsernin liikevaihto oli 

tilikaudella 1.2.-31.12.2006 noin 10 780 tu-

hatta euroa ja tulos noin 1 218 tuhatta euroa. 

vastaavasti vk timber oy:n 14 kuukauden mit-

taisen tilikauden liikevaihto ajalta 13.10.2005 

– 31.12.2006 oli 2.759 tuhatta euroa ja tulos 

207 tuhatta euroa. Hankinnasta on maksettu 

käteisvastikkeena noin 6,1 miljoonaa euroa. 

lisäksi kauppaan sisältyy mahdollisia lisäkaup-

pahintaeriä, jotka tulevat riippumaan tsH –kon-

sernin taloudellisesta tuloksesta. näiden erien 

on arvioitu olevan yhteensä noin 1,8 miljoonaa 

euroa. Hankintamenoon on lisätty myös varain-

siirtoverot sekä asiantuntijapalkkioita, joita on 

maksettu yrityskauppaan liittyvistä palveluista. 

tsH:n hankintamenoa kohdistettiin asiakassuh-

teille, aineellisille käyttöomaisuushyödykkeille 

sekä vaihto-omaisuudelle. lisäksi hankinnasta 

kirjattiin noin 109 tuhannen euron konserni-

liikearvo, joka perustuu sahateollisuusryhmän 

vahvistumisesta sekä hankinta- ja myyntiyhteis-

työstä muodostuville synergiaeduille.

Tervolan Saha ja Höyläämö –konsernin hankinnasta kirjattiin seuraavat varat ja velat:

teur Yhdistämisessä kirjatut  
käyvät arvot

kirjanpitoarvot ennen  
yhdistämistä

aineettomat hyödykkeet
liikearvo 0 458
asiakassuhteet 1 595 0
muut aineettomat hyödykkeet 146 146

aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 4 893 2 691
vaihto-omaisuus 898 766
saamiset

myyntisaamiset 1 409 1 409
muut saamiset 278 278
muut varat 1 516 1 516

rahavarat 1 516 1 516
Varat yhteensä 12 249 8 778

Pitkäaikainen vieras pääoma 290 290
lyhytaikainen vieras pääoma

ostovelat 747 747
muut velat 2 466 1 445

Velat yhteensä 3 503 2 482

Nettovarat 8 746 6 296

Hankintameno 8 105
Hankitut nettovarat 7 995
Liikearvo 109

rahavirtavaikutus:

kaupantekohetkellä rahana maksettu 
kauppahinta 6 182

Hankitun tytäryrityksen rahavarat 1 516
Rahavirtavaikutus 4 666
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Nivaelement Oy

rakentamisen liiketoimintaryhmän osti jou-

lukuussa 2006 elementtisopimusvalmista-

jansa nivaelement oy:n koko osakekannan. 

nivaelement oy on toiminut kesästä 2006 asti 

rakentamisen liiketoimintaryhmän emoyhtiön 

Pohjolan design-talo oy:n sopimusvalmistajana 

ja sillä ei ole ollut konsernin ulkopuolista liike-

vaihtoa. Yrityshankinnalla ei tämän vuoksi ole 

merkittävää vaikutusta konsernin liikevaihtoon, 

tulokseen tai taseasemaan. nivaelement oy:n 

osakekannan hankinnasta maksettiin käteisvas-

tikkeena 8 tuhatta euroa. Hankinnassa syntynyt 

vähäinen liikearvo kirjattiin kuluksi.

mikäli nivaelement oy:n hankinta-ajankohta 

olisi ollut tilikauden alussa 1.1.2006, se ei olisi 

kasvattanut konsernin liikevaihtoa lainkaan, 

koska liikevaihto olisi ollut konsernin sisäistä, 

eikä sillä olisi ollut olennaista vaikutusta kon-

sernin tilikauden 2006 tulokseen.

Hankinnasta kirjattiin seuraavat varat ja velat:

teur Yhdistämisessä kirjatut  
käyvät arvot

kirjanpitoarvot ennen 
 yhdistämistä

aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 467 467
vaihto-omaisuus 474 474
saamiset

myyntisaamiset 99 99
muut saamiset 156 156

rahavarat 24 24
Varat yhteensä 1 220 1 220

Pitkäaikainen vieras pääoma 800 800
lyhytaikainen vieras pääoma

ostovelat 403 403
muut velat 63 63

Velat yhteensä 1 267 1 267

Nettovarat -46 -46

Hankintameno 8
Hankitut nettovarat -46
Liikearvo 54

rahavirtavaikutus:

kaupantekohetkellä rahana maksettu 
kauppahinta 8

Hankitun tytäryrityksen rahavarat -24
Rahavirtavaikutus -16
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Incap Furniture Oy

Helmikuussa 2006 ruukki Group oyj oli to-

teuttamassa merkittävää toimialajärjestelyä 

suomen huonekaluteollisuudessa. tässä jär-

jestelyssä ruukki Group oyj osti noin 39,1 % 

suomen suurimman huonekalujen sopimusval-

mistajan incap furniture oy:n osakekannasta. 

Yritysjärjestelykokonaisuuden täytäntöönpano 

toteutettiin toukokuussa 2006. tässä yhteydes-

sä Hirviset Group oy myi tytäryhtiönsä Hirviset 

oy:n koko osakekannan osakevaihdolla incap 

furniture oy:lle. samassa yhteydessä ruukki 

Group oyj käytti vuonna 2004 laadittuun sopi-

mukseen perustuvan Hirviset Group oy:n osak-

keita koskevan option, minkä perusteella ruukki 

Group oyj osti toukokuussa vettenmaa oy:ltä 

3,0 miljoonan euron käteisvastikkeella 50,0 % 

Hirviset Group oy:n osakkeista. tämän kau-

pan jälkeen ruukki Group oyj omistaa Hirviset 

Group oy:n osakekannan kokonaisuudessaan. 

kaikkien näiden järjestelyjen seurauksena 

ruukki Group oyj ja Hirviset Group oy omista-

vat yhteensä noin 47 % incap furniture oy:n 

osakkeista. incap furnituren osakkeita koske-

van option perusteella syntyvään potentiaali-

seen äänivaltaan perustuen incap furniture oy 

yhdisteltiin konserniyhtiönä ruukki Group -kon-

serniin 1.5.–30.9.2006, mitä ennen sitä käsitel-

tiin osakkuusyhtiönä. lokakuussa 2006 ruukki 

Group oyj:n hallitus päätti luopua yhtiön hal-

lussa olleesta, incap furniture oy:n osakkeita 

koskevasta osto-optiosta. optiosta luopumisen 

johdosta incap furniturea ei ole konsolidoitu 

ruukki Group oyj:n muodostamaan konser-

niin tytäryrityksenä 1.10.2006 alkaen vaan 

se on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä 

osakkuusyhtiönä.

Incap Furniture Oy:n hankinnan eri vaiheissa kirjattiin seuraavat varat ja velat: 

Vaihe 1: 39,1 % osuuden hankinta

teur Yhdistämisessä kirjatut  
käyvät arvot

kirjanpitoarvot ennen  
yhdistämistä

aineettomat hyödykkeet
muut aineettomat hyödykkeet 1 792 105

aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 22 082 22 082
vaihto-omaisuus 5 157 4 889
saamiset

myyntisaamiset 3 906 3 906
muut saamiset 532 532

muut varat 924 924
rahavarat 266 266
Varat yhteensä 34 658 32 703

korollinen vieras pääoma
Pitkäaikaiset leasing-velvoitteet 5 570 5 570
Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat 13 281 13 281

koroton vieras pääoma
ostovelat 2 392 2 392
muut velat 2 455 2 455
laskennallinen verovelka 2 141 1 633

Velat yhteensä 25 839 225 330

Nettovarat 8 819 7 373

Hankintameno 2 455
nettovarat 31.1.2006 (100 %) 8 819
Hankitut nettovarat 31.1.2006 (39,1 %) 3 448
Liikearvo -993

rahavirtavaikutus:

kaupantekohetkel lä rahana maksettu 
kauppahinta 2 455

Hankitun tytäryrityksen rahavarat (23,3 %) 104
Rahavirtavaikutus 2 351
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Helmikuussa 2007 huonekaluteollisuuden 

omistusta on uudelleen järjestelty. Järjestelyn 

seurauksena ruukki Group –konsernin yhtiöt 

omistavat incap furniture oy:n osakkeista yh-

teensä noin 70,3%. 

mikäli incap furniture oy:n hankinta-ajankohta 

olisi ollut tilikauden alussa 1.1.2006, ja mikäli 

yhtiö olisi koko tilikauden 2006 yhdistelty kon-

serniin olisi konsernin liikevaihto ollut noin 26 

533 tuhatta euroa suurempi ja konsernin tili-

kauden tulos 3 491 tuhatta euroa heikompi. 

LISÄKAUPPAHINTOJEN MUUTOKSET

konsernin toteuttamiin yrityshankintoihin liittyy 

usein lisäkauppahintajärjestely, joka tyypillisesti 

perustuu hankitun kohdeyhtiön tulevaisuuden 

kannattavuuteen. tulevaisuuden lisäkauppahin-

nat perustuvat arvioihin ja kokonaiskauppahin-

ta tarkentuu vuosittain, kun lisäkauppahintaeriä 

maksetaan. tilinpäätöstilanteessa lisäkauppa-

hintavelat diskontataan. muutokset edellisessä 

tilinpäätöksessä 31.12.2006 arvioituihin vastaa-

viin lisäkauppahintaeriin olivat seuraavat:

segmentti kauppahintojen 

muutokset yhteensä, 

meur / %

sahaliiketoiminta +0,5 / 5,0 %

Hoivapalvelut -0,06 / -1,1 %

Vaihe 2: 47,2 % osuuden hankinta (omistusosuuden nosto 39,1 %:sta 47,2 %:iin)

teur Yhdistämisessä kirjatut  
käyvät arvot

kirjanpitoarvot ennen 
yhdistämistä

aineettomat hyödykkeet
muut aineettomat hyödykkeet 2 131 98

aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 21 100 21 100
vaihto-omaisuus 5 347 5 086
saamiset

myyntisaamiset 3 818 3 818
muut saamiset 413 413

muut varat 1 174 1 174
rahavarat 106 106
Varat yhteensä 34 089 31 795

korollinen vieras pääoma
Pitkäaikaiset leasing-velvoitteet 5 351 5 351
Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat 13 712 13 712

koroton vieras pääoma
ostovelat 2 878 2 878
muut velat 2 343 2 343
laskennallinen verovelka 2 152 1 555

Velat yhteensä 26 436 25 839

Nettovarat 7 653 5 955

Hankintameno 5 005
nettovarat 31.1.2006 (100 %) 7 653
Hankitut nettovarat 31.1.2006 (47,2 %) 3 612
Liikearvo 1 394

rahavirtavaikutus:

kaupantekohetkel lä rahana maksettu 
kauppahinta 2 455

Hankitun tytäryrityksen rahavarat (47,2 %) 50
Rahavirtavaikutus 2 405
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Yleiset periaatteet arvonalentumisten 

testaamisessa

ruukki Group -konsernissa on suoritettu liikear-

von ja muiden omaisuuserien arvonalentumista 

koskeva testaus 31.12.2007. konserni arvioi jo-

kaisena tilinpäätöspäivänä, onko viitteitä siitä, 

että jonkin omaisuuserän arvo on alentunut. 

Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä 

omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamää-

rä. kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan 

lisäksi vuosittain liikearvon osalta riippumatta 

siitä, onko arvon alentumisesta olemassa viit-

teitä. liikearvon testaamisessa testaustaso on 

segmenttitaso. osakkuusyhtiöihin ja muihin 

omaisuuseriin liittyvät arvonalentumiset testa-

taan yhtiöittäin tai omaisuuserittäin.

Liikearvon määrä segmenteittäin ja sen 

muutos tilikaudella 2007

konserniyhtiöiden liikearvon kokonaismäärä 

on kasvanut nettomääräisesti tilikauden aika-

na noin 3.645 tuhatta euroa, mikä perustuu 

pääosin saha- ja huonekaluliiketoimintojen 

yrityshankintoihin. osaan aiemmilla tilikausilla 

toteutetuista yrityshankinnoista liittyy ehdolli-

sia, ostetun yhtiön tulevasta tuloskehityksestä 

riippuvia lisäkauppahintoja, joiden määrää tar-

kennetaan tarvittaessa toteutuneiden tulosten 

perusteella sekä tarvittaessa muutoin, mikäli on 

syytä olettaa perusteiden muuttuneen alkupe-

räisestä hankintahetken tilanteesta. 

tilikaudella 2007 liikearvosta kirjattiin yhteen-

sä 198 tuhannen euron arvonalentuminen 

muissa liiketoiminnoissa, metalliteollisuuden 

alakonsernissa. 

liikearvon suhde konsernin omaan pääomaan 

on ollut 31.12.2007 ja 31.12.2006 seuraava:

31.12.2007 31.12.2006

liikearvo 34 882 31 237

oma pääoma 411 422 59 256

liikearvo/oma 

pääoma, % 8 % 53 %

liikearvon suhde omaan pääomaan on pie-

nentynyt pääasiassa konsernin oman pääoman 

merkittävän lisääntymisen vuoksi.

Muiden omaisuuserien arvonalentumiset 

tilikaudella 2007

konsernin huonekaluliiketoiminnoissa on tehty 

lestijärven tehtaan kesällä 2007 tapahtuneen 

tulipalon seurauksena arvonalentumiskirjauksia 

tilikaudella 2007 yhteensä 600 tuhatta euroa 

käyttöomaisuushyödykkeistä ja yhteensä 458 

tuhatta euroa vaihto-omaisuushyödykkeistä. 

näihin omaisuuserien arvonalentumisiin liittyen 

konserni sai vakuutuskorvauksia, joiden määrä 

kokonaisuutena, mukaan lukien aiheutuneet 

välilliset vahingot, ylitti merkittävästi arvonalen-

tumisten yhteismäärän.

tilikauden 2007 aikana on muissa liiketoimin-

noissa, metalliteollisuuden alakonsernissa, 

tehty yhteensä 369 tuhannen euron arvonalen-

tumiskirjaus käyttöomaisuushyödykkeistä ja 

muista omaisuuseristä liikearvosta tehdyn 

alaskirjauksen lisäksi. tämä perustuu tehtyjen 

arvonalentumistestien tuloksiin.

konserniyhtiöiden liikearvon jakauma ja muutokset tilikaudella olivat seuraavat (tuhatta euroa):

Segmentti 31.12.2007 % 31.12.2006 % Muutos, tEUR

talonrakentaminen 19 518 56 % 19 337 62 % 181

sahaliiketoiminta 6 554 19 % 4 786 15 % 1 768

Huonekaluliiketoiminta 1 681 5 % 0 0 % 1 681

Hoivapalvelut 5 669 16 % 5 726 18 % -57

muut liiketoiminnat 1 460 4 % 1 389 4 % 72

YHTEENSÄ 34 882 100 % 31 237 100 % 3 645

arvonalentumistestaus
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Arvonalentumistestien 

toteuttamistavasta

liikearvot on testattu laskemalla rahavirtaa 

tuottavien yksiköiden käyttöarvot eli saatavissa 

olevat arvioidut nettorahavirrat, jotka on diskon-

tattu nykyarvoon. käyttöarvon ennustaminen 

on perustunut testaushetken mukaisille olosuh-

teille ja odotuksille. tulevaisuuden rahavirrat 

on ennustettu viiden vuoden ennusteperiodille, 

jonka jälkeisen periodin kassavirtojen kasvu-

vauhtiolettamana on käytetty varovaisuuden 

perusteella nollaa prosenttia. ennustekauden 

jälkeisen periodin rahavirtojen keskeiset ole-

tukset (liikevaihto, muuttuvat ja kiinteät kulut) 

on perustettu ennustekauden viimeisen vuoden 

käytettyihin lukuihin ilman inflaatiokorjauksia. 

rahavirtojen diskonttaustekijänä on käytetty 

kullekin liiketoimintasegmentille tai niiden ope-

ratiiviselle yksikölle määritettyä oman ja vieraan 

pääoman painotettua keskimääräistä kustan-

nusta. diskonttaustekijässä on otettu huomi-

oon kunkin yksikön erityisriskit, toimialojen 

poikkeavat pääomarakenteet, sijoittajien tuot-

tovaatimukset vastaaville sijoituskohteille sekä 

yrityskokoon liittyvät riskitekijät. diskonttokorko 

määriteltynä efektiivisenä sisäisenä korkokanta-

na ennen veroja vaihteli 31.12.2007 tilanteen 

perusteella tehdyssä arvonalentumistestauk-

sessa seuraavasti:

Segmentti  Diskonttokorko  

   ennen veroja 

talonrakentaminen  13,6 % 

sahaliiketoiminta  13,8 % 

Huonekaluliiketoiminta 15,6 % 

Hoivapalvelut  13,9 %

 

konsernin muissa liiketoiminnoissa metalliteol-

lisuuden alakonsernin arvonalentumistestauk-

sessa käytettiin diskonttokorkona 16,1 %.

liikearvotestauksien tuloksia konserni on arvioi- 

nut vertaamal la käyttöarvoa rahavirtaa 

tuottavan yks ikön ka ikk ien omaisuus- 

erien arvoon seuraavasti:    

Käyttöarvo/ 

Omaisuuserien arvo
Arvio

< 0 % alaskirjaus

1-20 % Ylittää jonkin verran

21-50 % Ylittää selvästi

> 51 % Ylittää huomattavasti

Arvonalentumistestien tuloksista 31.12.2007

konsernin liiketoimintasegmenttien testauksen tulokset 31.12.2007 olivat seuraavat:

Segmentti Liikearvo (tEUR) Kokonaisarvo (tEUR) * Testaustulos

talonrakentaminen 19 518 16 979 Ylittää huomattavasti

sahaliiketoiminta 6 554 35 391 Ylittää jonkun verran

Huonekaluliiketoiminta 1 681 27 244 Ylittää selvästi

Hoivapalvelut 5 669 7 903 Ylittää huomattavasti

* kokonaisarvo yllä = liikearvo + aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvo + nettokäyttöpääoman 

arvo.
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Arvonalentumistestien herkkyysanalyysi

konserni on tehnyt herkkyysanalyysia ar-

vonalentumistestausten tuloksista arvioimalla, 

millä keskeisten oletusten muutoksilla rahavir-

taa tuottavan yksikön kerrytettävissä oleva ra-

hamäärä vastaisi tarkalleen sen omaisuuserien 

kirjanpitoarvoa. 

Segmentti

Diskonttokoron 

muutos  

(%-yks, verrattuna 

käytettyyn tasoon)

Vapaan kassavirran 

muutos  

(%, keskimäärin verrat-

tuna ennustearvoon)

Segmentin keski-

määräisen voitto-

prosentin* muutos 

(%-yksikköä)

talonrakentaminen + 44,0  %-yks. -71 % -12,9 %

sahaliiketoiminta + 1,8 %-yks. -6 % - 0,6 %

Huonekaluliiketoiminta + 8,7 %-yks. -27 % -1,7 %

Hoivapalvelut +19,9 %-yks. -48 % -3,5 %

* voittoprosenttina käytetty talonrakentamisessa ja hoivapalveluissa liikevoittoprosenttia, 

sahaliiketoiminnassa ja huonekaluliiketoiminnassa operatiivista myyntikateprosenttia.
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Konsernin emo- ja tytäryhtiösuhteet 31.12.2007

Yhtiön nimi ja kotipaikka konsernin omistusosuus-% ja 
osuus äänistä %

ruukki Group oyj:n suora 
omistusosuus-% ja osuus 

äänistä %

Talonrakentaminen
Pohjolan design-talo oy, oulunsalo 90,10 90,10
nivaelement oy, nivala 90,10 0
rG design-talotekniikka oy, ii 63,16 0

Sahaliiketoiminta
ruukki Yhtiöt oy, espoo 100 100
ruukki Wood oy, espoo 100 0
Woodproc finland oy, siikajoki 100 0
ruukki Components oy, siikajoki 100 0
ruukki invest oy, espoo 100 0
ooo ruukki invest oy kostroma, 
kostroma, venäjä 100 0

ooo ruukki Harvest, kostroma, venäjä 100 0
ooo ruukki lesopilnyj Zavod, kostroma, 
venäjä 100 0

utawood oy, utajärvi 100 0
lappipaneli oy, kuusamo 100 0
airisniemen energia oy, kuusamo 100 0
laptimber oy, kuusamo 100 0
tervolan saha ja Höyläämö oy, keminmaa 91,42 0
vk timber oy, kittilä 91,42 0
oplax oy, oulu 100 100

Huonekaluliiketoiminta
Hirviset Group oy, espoo 100 100
incap furniture oy, oulu 71,01 11,27
incap furniture trading oy, Hollola 71,01 0
koY Jokilaaksojen kiinteistöt, kärsämäki 71,01 0
incap furniture inc, Yhdysvallat 71,01 0
ooo incap furniture, venäjä 71,01 0

Hoivapalvelut
mikeva oy, oulunsalo 100 100
mikon kuntoutuskodit oy, Parkano 100 0
terveyspalvelut mendis oy, seinäjoki 100 0
mendis Palvelukodit, seinäjoki 100 0

lÄHiPiiri-
taPaHtumat

* tervolan saha ja Höyläämö oy:n vähemmis-

töosakkailla on osto-optio vuoden 2009 viimei-

sellä vuosineljänneksellä ostaa ruukki Yhtiöt 

oy:ltä takaisin tervolan saha ja Höyläämön 

osakkeita enintään noin 11,6 %-yksikön 

määrä. mikäli vähemmistöosakkaat toteutta-

vat enimmäismäärän optio-oikeuksia, laskee 

ruukki Group –konsernin omistusosuus 80,0 

%:n tasolle.

*
*
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tilinpäätöspäivän jälkeen ruukki Group –kon-

serni on tammikuussa 2008 tehnyt yrityshan-

kinnan, jossa on ostettu osake-enemmistö (noin 

51 %) Junnikkala oy:ssä, jonka muodostama 

konserni on liitetty ruukki Groupin sahaliiketoi-

mintaryhmään 1.2.2008 alkaen. lisäksi ruukki 

Group –konsernilla on osto-optio ja Junnikkala 

oy:n vähemmistöosakkailla myyntioptio toteut-

taa kaupat, joilla ruukki Group –konserni saisi 

kaikkien optio-oikeuksien toteuttamisen jälkeen 

haltuunsa Junnikkala oy:n koko osakekannan. 

optioiden toteutusaika alkaa osin keväällä 2010 

ja osin keväällä 2011 sekä päättyy kaikkien 

oikeuksien osalta keväällä 2013. Junnikkala 

oy:llä on kaksi tytäryhtiötä: Pyyn saha ja 

Höyläämö oy (100 %) sekä Juneropt oy (75 

%). Junnikkala oy:llä on halutessaan oikeus 

Juneropt oy:n vähemmistöosakkaiden osakkei-

den lunastamiseen. 

 

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

ruukki Group oyj:n lähipiiriin kuuluvat:

yhteisöt, jotka käyttävät yhteisössä • 

yhteistä määräysvaltaa tai huomattavaa 

vaikutusvaltaa

tytäryritykset• 

osakkuusyritykset• 

ruukki Group oyj:n johtoon kuuluvat • 

avainhenkilöt

ruukki Group oyj:n toiminnassa yrittäjien rooli 

liiketoiminnassa on ollut keskeinen. Yrittäjillä 

voi, yksityishenkilöinä tai yrityksillä, joissa 

he käyttävät välittömästi tai välillisesti mää-

räysvaltaa, toisen osapuolen kanssa yhteistä 

määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa, 

olla lähipiiritapahtumiksi luokiteltavia liiketoi-

mia jonkin ruukki Group -konserniin kuuluvan 

yrityksen kanssa. samoin heidän läheisillä 

perheenjäsenillään voi, yksityishenkilöinä tai 

yrityksillä, joissa heidän läheiset perheenjäse-

nensä käyttävät välittömästi tai välillisesti mää-

räysvaltaa, toisen osapuolen kanssa yhteistä 

määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa, 

olla lähipiiritapahtumiksi luokiteltavia liiketoimia 

jonkin ruukki Group oyj -konserniin kuuluvan 

yrityksen kanssa. Yrittäjillä on voinut olla lähi-

piiritapahtumiksi luokiteltavia liiketapahtumia ja 

sopimuksia yrityksen kanssa ennen kuin ruukki 

Group -konserni on hankkinut määräysvallan 

yrityksessä.

ias 24 -standardi on määritellyt johtoon kuu-

luvat avainhenkilöt siten, että he ovat henkilöi-

tä, joilla on yhteisön toiminnan suunnittelua, 

johtamista ja valvontaa koskevat välittömät tai 

välilliset valtuudet ja vastuut, mukaan lukien 

hallituksen jäsenet ja toimivaan johtoon kuulu-

vat johtajat. alla olevaan liitetietoinformaatioon 

on koottu tietoa lähipiiritapahtumista yli ias 24 

-standardin vähimmäisvaatimusten.

lähipiiritapahtumia on tässä tarkasteltu kol-

mella tasolla: konsernitasolla, liiketoimintaseg-

menttien tasolla sekä liiketoimintasegmentteihin 

kuuluvien yksittäisten yhtiöiden tasolla.

Konsernin emo- ja tytäryhtiösuhteet 31.12.2007

Yhtiön nimi ja kotipaikka konsernin omistusosuus-% ja 
osuus äänistä %

ruukki Group oyj:n suora 
omistusosuus-% ja osuus 

äänistä %

Muut
alumni oy, nastola 100 100
Pan-oston oy, nastola 100 0
selka-line oy, nastola 100 0
Balansor oy, espoo 99,99 99,99
mobilecrm oy, espoo 99,99 0
rekylator oy, Helsinki 100 100
Hoivaala oy, somero 100 100
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Yllä olevien palkkojen lisäksi kivimaalla on 

ruukki Group oyj:n optio-oikeuksia, joiden pe-

rusteella on hänen optioistaan kirjattu konser-

niin kuluksi 135 tuhatta euroa tilikaudella 2007 

(86 tuhatta euroa tilikaudella 2006). vikkulalla 

on toimitusjohtajasopimuksensa perusteella 

yllä olevan lisäksi synteettinen optiojärjestely 

ja kannustimena saatu 300.000 maksuttoman 

osakkeen kokonaisuus, joiden yhteenlaskettu 

ifrs 2-standardin mukainen kuluvaikutus oli 

tilikaudella 2007 yhteensä 411 tuhatta euroa 

(2006: 0). toimitusjohtaja vikkulalla on myös 

toimitusjohtajasopimuksensa mukaan oikeus 

lisäeläkevakuutukseen siten, että lisäeläke 

yhdessä lakisääteisen eläkkeen kanssa takaa 

toimitusjohtajalle kuukausieläkkeen, jonka 

suuruus on 60 prosenttia toimitusjohtajan kuu-

kausipalkasta. tästä lisäeläkevakuutuksesta ei  

tilinpäätöshetkellä 2007 kuitenkaan ole yhtiöllä 

voimassa olevaa sopimusta. toimitusjohtajalla 

on oikeus siirtyä eläkkeelle täytettyään 60 

vuotta.

konsernin emoyhtiön hallitukselle maksettiin 

palkkioita hallituksen jäsenyyden perusteella 

vuonna 2007 yhteensä 51 tuhatta euroa (34 

tuhatta euroa vuonna 2006). lisäksi hallituksen 

jäsenet saivat muulla perusteella palkkioita yh-

teensä 18  tuhatta euroa (0).

Johdon työsuhde-etuudet sisältää yllä maini-

tut henkilöt sekä ruukki Group oyj:n johdon 

työsuhde-etuudet yhteenlaskettuina:

Johdon työsuhde-etuudet 

ias 24.16 kohdan tarkoittama liitetieto

(teur) 2007 2006

lyhytaikaiset 

työsuhde-etuudet
1 391 441

työsuhteen päättymi-

sen jälkeiset etuudet 

(tyel)

139 57

Yhteensä 1 530 498

Yllä esitetyt johdon työsuhde-etuudet sisältävät 

ifrs2-standardin mukaisia optiokuluja ja muita 

vastaavia osakeperusteisiin maksuihin liittyviä 

eriä yhteensä 576 tuhatta euroa vuonna 2007  

(105 tuhatta euroa vuonna 2006).

Lähipiiritapahtumat konsernin johtoon kuuluvien henkilöiden kanssa 

kPa 2:8 § 4 mom tarkoittama liitetieto 

teur
                2007             2006
Palkat Palkkiot Palkat Palkkiot

fredrik danielsson, hallituksen jäsen 26.4.2006 - 20.4.2007 2 4
mikko Haapanen, hallituksen jäsen 26.4.2006 alkaen 6 4
Juha Halttunen, hallituksen pj 6.4.2006 saakka
timo Honkala, hallituksen jäsen 26.4.2006 - 12.6.2007 3 4
esa Hukkanen, hallituksen jäsen 6.4.2006 saakka 19
markku kankaala, hallituksen jäsen 30.6.2003 alkaen 6 48 4
antti kivimaa, toimitusjohtaja 31.8.2007 saakka; tj varamies 1.9.2007 alkaen 162 133
matti lainema, hallituksen jäsen 26.4.2006 alkaen; pj 1.9.2007 alkaen 8 4
kai mäkelä, hallituksen jäsen 10.2.2000 alkaen, varapj 26.4.2006 alkaen 9 6
arno Pelkonen, hallituksen jäsen 20.4.2007 - 24.1.2008 3
timo Poranen, hallituksen jäsen 20.4.2007 alkaen 21
matti vikkula, hallituksen jäsen 7.6.2005 alkaen, pj 6.4.2006 - 31.8.2007 6 8
matti vikkula, toimitusjohtaja 1.9.2007 alkaen 1 640
ahti vilppula, hallituksen jäsen 7.6.2005 alkaen 5
Yhteensä 1 802 69 200 34
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tytäryhtiöiden toimitusjohtajille ja hallitusten 

jäsenille on maksettu palkkoja ja palkkioita 

yhteensä 807 tuhatta euroa vuodelta 2007 

(vastaavasti 418 tuhatta euroa vuodelta 2006). 

lisäksi kyseisille henkilöille on vapaaehtoisina 

eläkevakuutusmaksuina maksettu vuonna 2007 

yhteensä 120 tuhatta euroa (2006: 20 tuhatta 

euroa).

alakonsernien emoyritykset ovat:

Pohjolan design-talo oy; talonrakentaminen 

ruukki Yhtiöt oy; sahaliiketoiminta 

Hirviset Group oy; Huonekaluliiketoiminta 

mikeva oy; Hoivapalvelut 

alumni oy; metalliteollisuus

monelle ruukki Group -konsernin toteuttamalle 

yritysten yhteenliittymälle on ollut tyypillistä 

ostokohteen taloudelliseen kehitykseen sidotut 

lisäkauppahintajärjestelyt, jotka on voitu sopi-

muksen mukaisesti suorittaa joko rahavaroilla 

tai ruukki Group oyj:n omilla osakkeilla. tässä 

tilinpäätöksessä on erillisessä liitetiedossa se-

lostettu lisäkauppahintajärjestelyjä, joihin on 

sitouduttu. kaikki ehdolliset lisäkauppahintavel-

voitteet on arvioitu. lisäkauppahintavelat sisäl-

tyvät konsernitaseen korottomiin pitkäaikaisiin 

ja lyhytaikaisiin velkoihin.

eräät ruukki Group oyj:n hallituksen jäsenistä 

ja liiketoimintasegmenttien johtoon kuuluvista 

henkilöistä ovat joko henkilökohtaisesti tai 

määräysvallassaan olevien yritysten kautta 

osapuolina/vastapuolina lisäkauppahintajärjes-

telyissä, joissa lisäkauppahinta voidaan ruukki 

Group oyj:n valitsemalla tavalla suorittaa joko 

käteisvaroin tai ruukki Group oyj:n osakkeilla. 

tilinpäätöshetkellä 2007 kaikki avoimena olevat 

lisäkauppahintavelvoitteet tullaan suorittamaan 

käteisellä.

eräät ruukki Group -konserniin kuuluvista yri-

tyksistä ovat vuokralle ottajina vuokrasopimus-

järjestelyissä, joissa vuokralle antajana toimii 

joko konsernitasolla lähipiiriin kuuluva henkilö 

tai hänen määräysvallassaan oleva yritys tai lii-

ketoimintasegmentin emoyritystasolla lähipiiriin 

kuuluva henkilö tai hänen määräysvallassaan 

oleva yritys. tyypillisesti tällaiset vuokrasopi-

mukset on tehty ennen kuin ruukki Group oyj 

on hankkinut määräysvallan yrityksissä.

ruukki Group -konserniin kuuluvilla yrityksillä 

on joitakin vuokrasopimuksia myös eräiden yri-

tysten yhteenliittymissä vastapuolina toiminei-

den henkilöiden tai heidän määräysvallassaan 

olevien yritysten kanssa. siltä osin kuin nämä 

henkilöt eivät ole ruukki Group -konsernin 

palveluksessa on näiden henkilöiden tai heidän 

määräysvallassaan olevien yritysten kanssa sol-

mitut vuokrasopimukset jätetty pois oheisesta 

liitetietotaulukosta.

Maksetut/varatut lisäkauppahinnat 

kaudella, jonka tulokseen lisäkauppahinta perustuu

teur 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Juha Halttunen, hallituksen puheenjohtaja 26.4.2005 asti 176 273 287 233
liiketoimintasegmenttien johtoon kuuluvat henkilöt tai 
heidän lähipiirinsä yhteensä 226 2 281 3 522 7 079

muut ruukki Group oyj -konsernin palveluksessa tai 
lähipiirissä olevat henkilöt yhteensä 1 614 229 2 045 1 157 1 181 789

Yhteensä 402 4 168 4 039 9 357 1 157 1 181 789
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Lähipiiriin kuuluvalle maksetut vuokrat

(teur) 2007 2006

liiketoiminta-segmenttien 

johtoon kuuluvat henkilöt 

tai heidän lähipiirinsä 

yhteensä

138 103

ruukki Group -konsernin 

palveluksessa olevat hen-

kilöt tai heidän lähipiirinsä 

yhteensä

461 331

Yhteensä 599 434

MUUT LÄHIPIIRITAPAHTUMAT VUONNA 

2007

Lähipiirille maksetut lisäkauppahinnat

ruukki Group oyj:n varsinainen yhtiökokous 

päätti 20.4.2007 maksuttomasta suunnatusta 

osakeannista tilikauden 2006 tulokseen perus-

tuvana lisäkauppahintana Pan-oston oy:n ja 

lappipaneli oy:n myyjille. lisäkauppahintana 

liikkeelle laskettiin 598.285 uutta osaketta.

Yrityskaupat

ruukki Group oyj on maksanut 260 tuhan-

nen euron kauppahinnan metalliteollisuuden 

alakonsernin johtoon kuuluneelle henkilölle 

ostaessaan metalliteollisuuden alakonsernin 

emoyhtiön osakkeita syksyllä 2007. 

ruukki Group oyj on myynyt osakkuusyhtiönsä 

valtimo Components oyj:n osakkeita tilikauden 

2007 aikana kyseisen osakkuusyhtiön johtoon 

kuuluvan henkilön määräysvaltayhteisölle yh-

teensä 61 tuhannen euron kauppahinnalla, jos-

ta 6 tuhatta euroa on maksettu tilikauden 2007 

aikana ruukki Group oyj:lle.

tilikaudella 2006 toteutetusta talonrakentami-

sen liiketoimintaryhmän tytäryhtiön 9,9 %:n 

vähemmistöosakkuuden myynnistä on osakkeet 

ostanut tytäryhtiön toimitusjohtaja maksanut 

kauppasopimuksen mukaisesti 354 tuhannen 

euron kauppahinnan, joka oli saatavana kon-

sernitaseessa 31.12.2006.

ruukki Group-konserniin helmikuussa 2007 

tytäryhtiöksi tulleen huonekaluliiketoimintaseg-

mentin yhtiön incap furniture oy:n tytäryhtiö 

on tilikaudella 2007 ostanut incap furniture 

oy:n osakkeita kyseisen yhtiön johtoon aiem-

min kuuluneilta henkilöiltä yhteensä 69 tuhan-

nella eurolla.

Kiinteistökaupat

ruukki Group –konsernin sahaliiketoimintaryh-

män tytäryhtiö on tehnyt tilikauden 2007 aika-

na kiinteistökaupan, jossa kyseinen tytäryhtiö 

on ostanut 500 tuhannen euron kauppahinnalla 

sahaliiketoimintayksikön vuokraamat sahan 

käytössä olevat maa-alueet tytäryhtiön johdon 

määräysvallassa olevalta kiinteistöyhtymältä. 

Lähipiirille maksetut osingot

ruukki Group oyj on maksanut konsernin joh-

toon kuuluville henkilöille, heidän perheenjä-

senilleen tai heidän määräysvaltayhteisöilleen 

tilikaudella osinkoa yhteensä 1.642 tuhatta 

euroa, liiketoimintasegmenttien johdolle noin 

3 tuhatta euroa ja muille ruukki Group –kon-

sernissa työskenteleville yhtiön lähipiiriin kuu-

luville henkilöille noin 31 tuhatta euroa. ruukki 

Group –konsernin tytäryhtiöt ovat maksaneet 

kyseisten tytäryhtiöiden vähemmistöosakkaille 

vuonna 2007 osinkoja yhteensä 1.415 tuhatta 

euroa.

Rahoitusjärjestelyt lähipiirin kanssa

ruukki Group –konsernin johto, heidän per-

heenjäsenensä tai vaikutusvaltayhteisönsä ovat 

merkinneet ruukki Group oyj:n osakeannissa 

vuonna 2007 yhtiön osakkeita yhteensä noin 

101.699 tuhannella eurolla ja konvertoineet 

ruukki Group oyj:n vuonna 2004 liikkeelle las-

kemaa vaihdettavaa pääomalainaa osakkeiksi 

yhteensä 703 tuhannen euron lainapääomalla. 

tästä lainasta on vuonna 2007 maksettu lähipii-

rille korkoa 3 tuhatta euroa.

Lähipiirilainat

ruukki Group oyj on antanut syyskuussa yh-

teensä 1.380 tuhannen euron pitkäaikaisen 

vakuudettoman lainan matti vikkulalle yhtiön 

osakkeiden hankkimisen rahoittamiseksi osana 

hänen kannustinjärjestelmäänsä. ruukki Group 

oyj:llä on laina- ja muita saamisia konsernin 

johtoon kuuluvilta henkilöiltä tai heidän mää-

räysvaltayhteisöiltään yhteensä 1.513 tuhatta 
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euroa sisältäen edellä mainitun lähipiirilainan ja 

sen kertyneet korot.

Lähipiirin määräysvaltayhteisöille makse-

tut konsulttipalkkiot

ruukki Group oyj on maksanut yhtiön lähipiiriin 

kuuluvien henkilöiden määräysvaltayhteisöille 

konsulttipalkkioita vuoden 2007 aikana yhteen-

sä 94 tuhatta euroa. 

Muut lähipiiritapahtumat

ruukki Group –konsernin sahaliiketoimintaryh-

män yhtiön johtoon kuuluva henkilö on tehnyt 

sopimuksen ruukki Group –konsernin talonra-

kentamisen liiketoimintaryhmän kanssa valmis-

talopaketin toimituksesta, mistä hän on tilikau-

della 2007 maksanut yhteensä 80 tuhannen 

euron ennakkomaksut. sahaliiketoimintaryhmän 

yhtiö on ostanut puuraaka-ainetta johtoon kuu-

luvan henkilön lähipiiriltä noin 33 tuhannen eu-

ron arvosta vuonna 2007 ja yhteensä noin 180 

tuhannella eurolla henkilöiltä, jotka ovat aiem-

malla tilikaudella olleet myyjinä osakekaupois-

sa, joilla ruukki Group –konserniin myöhemmin 

tullut yhtiö on ostanut itselleen tytäryhtiön.

ruukki Group –konsernin hoivapalveluliike-

toiminta on tehnyt liiketoimintaansa liittyen 

toimitilan vuokrasopimuksen, jonka vakuudeksi 

on annettu 45 tuhannen euron talletusvakuus. 

Hoivapalveluliiketoiminnan erään palveluyksi-

kön vetäjä on ostanut kyseiseltä konserniyh-

tiöltä työsuhdeautonsa 19 tuhannen euron 

hinnalla. tästä kaupasta on tilinpäätöshetkellä 

31.12.2007 noin 3 tuhannen euron saaminen 

ruukki Group –konsernin hoivapalveluliiketoi-

mintaryhmän yhtiöllä.

MUUT LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN 

VUONNA 2008

Lähipiirilainat

tilikauden päättymisen jälkeen ruukki Group 

oyj on sijoittanut lyhytaikaisesti likvidejä varo-

jaan 10.000 tuhatta euroa siten, että vastapuo-

lena on konsernin johtoon kuuluvan henkilön 

määräysvaltayhteisö. lainalle on saatu turvaa-

vat vakuudet.

Yrityskauppaan liittyvät optio-oikeudet

tammikuussa 2008 ruukki Group –konsernin sa-

haliiketoimintaryhmän tytäryhtiö ruukki Yhtiöt 

oy on ostanut Junnikkala oy:n noin 51 %:n 

osake-enemmistön. osana järjestelyä on tehty 

Junnikkala oy:n osakkeiden kesken osakassopi-

mus, jonka mukaisesti ruukki Yhtiöt oy:llä on 

osto-optioita ja vastaavasti Junnikkalan oy:n 

vähemmistöosakkailla myyntioptioita koskien 

Junnikkala oy:n yhteensä noin 49 %:n vähem-

mistöosakkuutta. näiden optioiden vakuudeksi 

Junnikkalan vähemmistöosakkaat ovat pan-

tanneet kyseiset osakkeet ruukki Yhtiöt oy:lle 

osto-option vakuudeksi. kyseisten optioiden to-

teutusaika alkaa joko keväällä 2010 tai keväällä 

2011 ja päättyy keväällä 2013.

MUUT LÄHIPIIRITAPAHTUMAT VUONNA 

2006

Lähipiirille maksetut lisäkauppahinnat

ruukki Group oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 

päätti 27.10.2006 maksuttomasta suunnatusta 

osakeannista tilikauden 2005 tulokseen perus-

tuvana lisäkauppahintana Pan-oston oy:n ja 

lappipaneli oy:n myyjille. lisäkauppahintana 

liikkeelle laskettiin 564.857 uutta osaketta, jot-

ka rekisteröitiin kaupparekisteriin 10.11.2006.

Yrityskaupat

ruukki Group oyj myi 2.1.2006 tytäryhtiön-

sä Pohjolan design-talo oy:n osakekannasta 

yhteensä 9,9 % Pohjolan design-talo oy:n 

toimitusjohtajalle kimmo kurkelalle. kaupan 

tavoitteena on sitouttaa toimitusjohtaja yhtiön 

kehittämiseen ja tuloksentekokyvyn vahvista-

miseen. osakkeiden kauppahinta ylittää noin 

viidellä prosentilla sen osakekohtaisen hinnan, 

jonka ruukki Group tulee lisäkauppahintoineen 

maksamaan koko yhtiöstä. lopullinen kauppa-

hinta määräytyy tilikauden 2006 päättymisen 

jälkeen. osakemyynnistä ei realisoidu mer-

kittävää myyntivoittoa. ruukki Group oyj:llä 

oli 31.12.2006 osakemyynnistä 354 tuhannen 

euron saaminen. osakemyynnin jälkeen ruukki 

Groupin omistusosuus Pohjolan design-talo 

oy:ssä on 90,1 %.

ruukki Group oyj on 19.10.2006 ostanut 

käteiskaupalla noin 7,42 % oplax oy:n osak-
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keista ruukki Group oyj:n lähipiiriin kuulu-

valta esa Hukkaselta 670 tuhannen euron 

kauppahinnalla.

ruukki Group oyj on helmikuussa 2006 käyt-

tänyt vuonna 2004 laadittuun sopimukseen 

perustuvan Hirviset Group oy:n osakkeita kos-

kevan option. ruukki Group oyj osti vettenmaa 

oy:ltä, joka on Hirviset Group oy:n vanhan 

toimitusjohtajan määräysvaltayhteisö, yhteensä 

3.000 tuhannen euron käteisvastikkeella 50,0 

% Hirviset Group oy:n osakkeista. tämän kau-

pan jälkeen ruukki Group oyj omistaa Hirviset 

Group oy:n osakekannan kokonaisuudessaan.

Tytäryhtiön vaihtovelkakirjalainan kon-

vertointi osakkeiksi

ruukki Group oyj:n tytäryhtiön alumni oy:n 

vuonna 2003 liikkeelle laskeman vaihtovelka-

kirjalainan lainaosuuksista kaksi kolmasosaa 

on tammikuussa 2006 vaihdettu lainaehtojen 

mukaisesti alumni oy:n uusiksi osakkeiksi. 

vaihtovelkakirjan tavoitteena on ollut sitout-

taa alakonsernin avainhenkilöt liiketoiminnan 

pitkäjänteiseen kehittämiseen. tässä vaihtovel-

kakirjalainan konversiossa lainaosuutensa on 

vaihtanut osakkeiksi alumni oy:n toimitusjoh-

taja ja liiketoimintaryhmän johtaja olli-Pekka 

salovaara. alumni oy:n oman pääoman määrä 

on tässä yhteydessä noussut noin 44 tuhannel-

la eurolla. tämän vaihdon seurauksena ruukki 

Group oyj:n omistusosuus alumni oy:ssä on 

laskenut 100 %:sta noin 69,44 %:in. muutoksen 

seurauksena on alakonsernin liikearvosta alas-

kirjattu noin 577  tuhatta euroa, mikä on ruukki 

Group -konsernin tuloslaskelmassa esitetty mui-

den liiketoiminnan kulujen –ryhmässä ja mikä 

on siten täysimääräisesti alentanut tilikauden 

2006 liikevoittoa ja voittoa.

Lähipiirin määräysvaltayhteisöille makse-

tut konsulttipalkkiot

ruukki Group oyj on maksanut yhtiön lähipiiriin 

kuuluvien henkilöiden määräysvaltayhteisöille 

konsulttipalkkioita vuoden 2006 aikana yhteen-

sä 25 tuhatta euroa. 

Lähipiirille maksetut osingot

ruukki Group oyj on maksanut konsernin joh-

toon kuuluville henkilöille, heidän perheenjä-

senilleen tai heidän määräysvaltayhteisöilleen 

tilikaudella osinkoa yhteensä noin 1.646 tuhatta 

euroa, liiketoimintasegmenttien johdolle noin 4 

tuhatta euroa ja muille ruukki Group –konser-

nissa työskenteleville yhtiön lähipiiriin kuuluville 

henkilöille noin 22 tuhatta euroa. tilikauden 

2006 tuloksen perusteella on esitetty jaetta-

vaksi osinkoa yhtiön lähipiirille, eri liiketoimin-

taryhmien johdossa toimiville henkilöille sekä 

ruukki Group-konsernin palveluksessa oleville 

henkilöille, mutta osingonjaoista ei ole vielä 

tehty lopullisia päätöksiä.

Rahoitusjärjestelyt lähipiirin kanssa

ruukki Group –konsernin johto, heidän per-

heenjäsenensä tai vaikutusvaltayhteisönsä 

ovat merkinneet ruukki Group oyj:n osakean-

nissa vuonna 2006 yhtiön osakkeita yhteensä 

noin 3.498 tuhannella eurolla ja konvertoineet 

ruukki Group oyj:n liikkeellelaskemaa vaihdet-

tavaa pääomalainaa osakkeiksi yhteensä 2.575 

tuhannen euron lainapääomalla.
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Kiinnitykset ja takaukset

konserniyhtiöt ovat lainojen vakuudeksi an-

taneet yrityskiinnityksiä yhteensä noin 13,3 

miljoonaa euroa (31.12.2006 vastaavasti 5,7 

miljoonaa euroa). emoyhtiön yhteensä noin 4,2 

miljoonan euron yrityskiinnityksistä ulkopuolisil-

le rahoituslaitoksille vakuudeksi oli 31.12.2007 

annettu 1,7 miljoonaa euroa (31.12.2006 vas-

taavasti 1,7). kiinteistökiinnitysten yhteismäärä 

on noin 11,1 miljoonaa euroa (2,2 miljoonaa 

euroa). konsernin emoyhtiö on konserniyhtiöi-

den rahoituksen vakuudeksi antanut omavelkai-

sia takauksia yhteensä 5,0 miljoonaa euroa (6,6 

miljoonaa euroa). liiketoimintasegmenttien 

emoyhtiöt ovat tilinpäätöshetkellä antaneet ty-

täryhtiöidensä ulkopuolisen rahoituksen vakuu-

deksi takauksia yhteensä 0,3 (0,4) miljoonalla 

eurolla. lisäksi konserniyhtiö on antanut 1,0 

(0,0) miljoonan euron käteisvakuuden vakuu-

deksi rahoituslaitokselle. 

osamaksusopimuksiin liittyvissä rahoitusjär-

jestelyissä lainojen vakuutena on tyypillisesti 

hankittu irtain omaisuus. konsernilla oli pitkäai-

kaisia osamaksuvelkoja 31.12.2007 noin 2.281 

tuhatta euroa (2006 noin 2.692 tuhatta euroa). 

Ruukki Group Oyj:n antamat vakuudet  (tuhansina euroina)

Omasta puolesta annetut vakuudet 

31.12.2007 31.12.2006
vakuudeksi annettu yrityskiinnitys 1 682 1 682
Pantatut tytäryhtiöosakkeet 9 263 0
muut vakuudet 1 423 0

Tytäryhtiön puolesta rahalaitoksille annetut omavelkaiset takaukset 

 

limiitistä käytössä 
/lainapääoma 

31.12.2007

Takausvastuun 
enimmäismäärä 

31.12.2007

Takausvastuun 
enimmäismäärä 

31.12.2006

tytäryrityksen limiittien omavelkainen takaus:
shekkilimiitti, omavelkainen takaus 0 0 50
leasinglimiitti, omavelkainen takaus 0 0 0

Yhteensä 0 0 50

Konserniyritysten puolesta annetut takausvastuut 

31.12.2007 31.12.2006
maksutakaukset tytäryritysten puolesta 23 961 0
Pantit tytäryrityksen puolesta 2 000 0

Yllämainittu maksutakausten määrä on enimmäismäärä, jonka toteutuminen täysimääräisenä ei yhtiön johdon 

näkemyksen mukaan ole todennäköistä.

 
limiitistä käytös-
sä/lainapääoma 

31.12.2007

Takausvastuun 
enimmäismäärä 

31.12.2007

Takausvastuun 
enimmäismäärä 

31.12.2006

konserniyrityksen limiittien omavelkainen takaus rahoituslaitoksille:
Pankkitakauslimiittien vastatakaus 0 1 400 1 400
osamaksulimiitti 1 479 1 840 1 840
laskusaatavarahoitus 0 0 900

konserniyrityksen lainojen omavelkaiseet takaukset rahoituslaitoksille:
velkakirjalainat 1 671 1 764 2 452
Yhteensä 3 150 5 004 6 592

vakuudet Ja vastuusitoumukset
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Konsernin rahoitussopimuksiin liittyvät 

kovenanttiehdot

osassa konsernin vieraan pääoman ehtoisia 

rahoitussopimuksia on kovenanttiehtoja, jotka 

on sidottu konsernin tai yksittäisten konserniyh-

tiöiden vakavaraisuus- ja kannattavuustunnus-

lukuihin tai jotka rajoittavat konserniyhtiöiden 

velan maksua emoyhtiölle tai jotka edellyttävät, 

että emoyhtiö ei tee nykyisten liiketoimintojen 

olennaisia luovutuksia ilman neuvotteluja ra-

hoittajan kanssa.

Investointisitoumukset

tehtyjen toimitussopimusten mukaisesti ruukki 

Group -konsernin venäjän kostromaan suunnit-

teilla olevan sahalaitoksen kone- ja laitetoimi-

tuksiin liittyvät suorat peruuttamattomat vas-

tuut ovat tilinpäätöshetkellä noin 30 miljoonaa 

euroa. suunniteltujen investointien vastuiden 

arvioidaan muuttuvan tilikauden 2008 aika-

na suunnitellun sahan, sellutehtaan ja niihin 

liittyvien hakkuutoimintojen investointiprojek-

tien lopullisen toteutuvan etenemisaikataulun 

mukaisesti.

Yrityskauppoihin liittyvät 

kauppahintavastuut

konsernin suorittamiin yrityskauppoihin liittyvät 

lisäkauppahintavastuut on aktivoitu konserni-

tilinpäätökseen ja esitetty lyhytaikaisissa tai 

pitkäaikaisissa veloissa perustuen kauppahin-

tavastuun maksuajankohtaan. myös optiope-

rusteiseen oikeuteen perustuvat potentiaaliset 

kauppahintaerät on aktivoitu taseeseen velaksi. 

lyhytaikaisten kauppahintavelkojen määrä 

31.12.2007 oli yhteensä 1,2 miljoonaa euroa 

(31.12.2006 noin 9,0 miljoonaa euroa), ja pit-

käaikaisten velkojen vastaavasti noin 1,3 mil-

joonaa euroa (2,4 miljoonaa euroa).

Vuokrasopimukset

vuokra- ja käyttöleasingsopimuksien vuok-

ravastuut ovat yhteensä noin 14 miljoonaa 

euroa. vuokravastuun ennakoidaan pysyvän 

kohtuullisen samalla tasolla vastaisuudessakin. 

merkittävä osa vastuista kohdistuvat huonekalu- 

ja hoivapalveluiden liiketoimintaryhmiin. myös 

suurin osa muista konserniyhtiöistä on vuokran-

nut tuotanto- ja toimitilansa. vuokrasopimusten 

pituudet ovat tavallisesti kolmesta kahdeksaan 

vuotta ja normaalisti niihin liittyy mahdollisuus 

jatkaa vuokrasopimusta alkuperäisen päätty-

mispäivän jälkeen. sopimusten indeksi-, uudis-

tamis- ja muut ehdot poikkeavat toisistaan. 

vuokrasopimusten vakuudeksi konserniyhtiöt 

ovat antaneet sidottuja käteistalletuksia noin 

0,2 miljoonaa euroa.

Muut vastuut ja sitoumukset

konserniin kuuluvalla kiinteistöosakeyhtiöllä 

on noin 17 tuhannen euron arvonlisäveron 

palautusvastuu. 

konserniyhtiöillä on tilinpäätöshetkellä sitovia 

raaka-aineiden hankintaa koskevia ostositou-

muksia, jotka ovat tavanomaisia kyseisessä 

liiketoiminnassa. 

tavarantoimittajille on annettu yhteensä noin 

0,1 (0,1) miljoonan euron takaukset. 

Saadut vakuudet

konserni on saanut venäjän kostromaan suun-

nitteilla olevan sahalaitoksen kone- ja laitetoi-

mitusten hankintasopimusten ennakkomaksu-

jen vakuudeksi yhteensä 0,7 miljoonan euron 

maksutakaukset.

ruukki Group oyj on saanut osakkuusyhtiön 

osakkeiden kauppahintasaamisen vakuudeksi 

kyseiset osakkeet.
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muut konserni-
tilinPÄÄtöksen 
liitetiedot

K1. Liiketoiminnan muut tuotot 
 

teur 2007 2006

aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot 149 107
sijoitusten myyntivoitot 6 5 151
Julkiset avustukset 97 196
vakuutuskorvaukset 5 778 132
muut tuottoerät 844 125
Yhteensä 6 874 5 712

K2. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 
 

teur 2007 2006

Palkat 25 183 14 524
Henkilöstökulut osakeperusteisista 
kannustinjärjestelmistä

576 105

eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt 4 482 2 583
muut henkilösivukulut 1 796 1 156
Yhteensä 32 037 18 369

konsernin henkilökunta keskimäärin tilikaudella 

teur 2007 2006

talonrakentaminen 120 88
sahaliiketoiminta 106 54
Huonekaluliiketoiminta 283 193
Hoivapalvelut 305 180
muut toiminnot 54 55
Yhteensä 866 570

konsernin henkilökunta tilikauden lopussa 

teur 2007 2006

talonrakentaminen 118 101

sahaliiketoiminta 112 72
Huonekaluliiketoiminta 331 0
Hoivapalvelut 344 229
muut toiminnot 53 50
Yhteensä 958 452
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tilikauden 2007 arvonalentumisista 

yhteensä noin 600 tuhatta euroa koh-

distuu tilikauden aikana tulipalossa 

tuhoutuneiden huonekaluliiketoiminnan 

rakennusten sekä tuotantokoneiden 

ja laitteiden arvonalentumisiin. lisäksi 

arvonalentumisia on kirjattu arvonalen-

tumistestauksen perusteella aineellisista 

ja aineettomista hyödykkeistä 433 tu-

hatta euroa. tilikauden 2006 arvonalen-

tumisista kohdistuu osakkuusyrityksen 

vaihtovelkakirjalainoihin 3 tuhatta eu-

roa, muihin vaihtovelkakirjalainoihin 80 

tuhatta euroa, osakkuusyhtiöosakkeille 

244 tuhatta euroa, muille sijoituksille 

5 tuhatta euroa ja konserniliikearvolle 

Balansor oy:n liiketoimintakauppaan 

liittyen 23 tuhatta euroa.

K3. Poistot ja arvonalentumiset

teur 2007 2006

Poistot hyödykeryhmittäin 
aineettomat hyödykkeet

tavaramerkit (ifrs3) 183 169
asiakassuhteet (ifrs3) 1 722 532
muut aineettomat hyödykkeet 328 228

Yhteensä 2 233 930

aineelliset hyödykkeet
rakennukset ja rakennelmat 1 296 227
koneet ja kalusto 4 322 3 112
muut aineelliset hyödykkeet 171 134

Yhteensä 5 789 3 473

Arvonalentumiset hyödykeryhmittäin
rakennukset ja rakennelmat 274 0
koneet ja kalusto 510 0
konserniliikearvo 198 0
tavaramerkit (ifrs3) 35 0
muut aineettomat hyödykkeet 17 0
muut hyödykkeet 0 354

Yhteensä 1 034 354

 
K4. Liiketoiminnan muut kulut

teur 2007 2006

aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitappiot 
ja romutukset -1 -4

sijoitusten myyntitappiot 0 -576
tutkimus- ja kehittämismenot -14 -8
vuokrakulut -3 592 -1 938
ulkopuoliset palvelut -4 136 -2 132
muut kuluerät -16 499 -11 407
Yhteensä -24 242 -16 066
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K5. Rahoitustuotot ja rahoituskulut

teur 2007 2006

Rahoitustuotot
tuotot myytävissä olevista sijoituksista 2 715 1
korkotuotot eräpäivään asti pidettävistä sijoituksista 2 438 297
korkotuotot lainoista ja myyntisaamisista 1 717 93
kurssivoitot 3 0
muut rahoitustuotot 19 435

Yhteensä 6 891 826

Rahoituskulut

korkokulut jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista veloista -2 566 -1 523
arvonalentumiset -135 0
kurssitappiot -202 0
muut rahoituskulut -244 -194

Yhteensä -3 148 -1 717

Käypien arvojen muutokset -259 0

Rahoitustuotot/-kulut (netto) 3 484 -891

teur 2007 2006

Tulos ennen veroja tuloslaskelmasta 19 158 12 156

Verot laskettuna kotimaan verokannalla tuloksesta -4 981 -3 161
verovapaat tulot 159 65
edellisten tilikausien verot -29 366
osakkuusyhtiöiden tulo-osuudet -162 -252
arvonalentumiset -147 -242

konsernin tappiot, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista -327 -1 123
vähennyskelvottomat kulut -504 -20

aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten tappioiden käyttö 740 58
laskennallisten verojen muutos ja muut oikaisut * -225 131
vero-oikaisut yhteensä -497 -1 017
Verot tuloslaskelmassa -5 478 -4 177

* muut oikaisut liittyvät pääosin yritysjärjestelyihin ja niissä syntyneiden erien käsittelyyn ja konserniavus-
tuksen käyttömahdollisuuteen vasta yritysjärjestelyä seuraavalla tilikaudella

K6. Tuloverot

teur 2007 2006

tilikauden verotetta-
vaan tuloon perustuva 
vero

-6 505 -4 589

edellisten tilikausien 
verot -29 353

laskennalliset verot 1 057 58
Yhteensä -5 478 -4 177
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K7. Osakekohtainen tulos

laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan 

jakamalla emoyrityksen osakkeenomistajille 

kuuluva kauden voitto kauden aikana ulkona 

olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla 

keskiarvolla.

laimennusvaikutuksella oikaistua osakekoh-

taista tulosta laskettaessa osakkeiden luku-

määrän painotetussa keskiarvossa otetaan 

huomioon kaikkien laimentavien potentiaalisten 

kantaosakkeiden osakkeiksi muuttamisesta 

johtuva laimentava vaikutus. konsernilla on 

ollut kahdenlaisia laimentavia kantaosakkeiden 

määrää lisääviä instrumentteja: osakeoptioita 

ja vaihtovelkakirjoja. vaihtovelkakirjalainat 

on kokonaisuudessaan vaihdettu osakkeik-

si tilikauden 2007 aikana. osakeoptioilla on 

laimentava vaikutus, kun osakeoptioiden 

merkintähinta on alempi kuin osakkeen käy-

pä arvo. laimennusvaikutukseksi tulee se 

määrä osakkeita, jotka joudutaan laskemaan 

liikkeelle vastikkeettomana, koska optioiden 

käytöstä saatavilla varoilla konserni ei voisi 

laskea liikkeelle samaa määrää osakkeita käy-

pään arvoon. osakkeen käypä arvo perustuu 

osakkeiden kauden keskimääräiseen hintaan. 

vaihtovelkakirjat on muutettu osakkeiksi, ja 

kauden tulosta on kasvatettu verovaikutuksella 

oikaistulla korkokululla.

2007 2006

emoyrityksen omistajille kuuluva tilikauden voitto 
(teur) 12 651 8 442

osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu 
keskiarvo tilikauden aikana (1000) 217 889 118 052

laimentamaton osakekohtainen tulos (eur/osake) 
yhteensä 0,06 0,07

2007 2006

emoyrityksen omistajille kuuluva tilikauden voitto 
(teur) 12 651 8 442

vaihtovelkakirjalainan korko (verovaikutuksella 
oikaistuna) (teur) 25 294

tilikauden tulos laimennusvaikutuksella oikaistun 
osakekohtaisen tuloksen laskemiseksi (teur) 12 676 8 736

osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotet-
tu keskiarvo tilikauden aikana (1 000) 217 889 118 052

rahoitusinstrumenttien laimennusvaikutus (1 000) 3 542 17 944
osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän paino-
tettu keskiarvo laimennusvaikutuksella oikaistun 
osakekohtaisen tuloksen laskemiseksi (1 000)

221 432 135 996

laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen 
tulos (eur/osake) yhteensä 0,06 0,06
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K8. Aineelliset hyödykkeet

teur maa- ja 
vesialueet

rakennukset ja 
rakennelmat

koneet ja 
kalusto

muut 
aineelliset 

hyödykkeet
Yhteensä

Hankintameno 1.1.2007 130 5 226 17 088 969 23 412
lisäykset 497 214 4 107 306 5 124
tytäryritysten hankinta 42 13 203 8 298 188 21 731
vähennykset 0 -9 -839 -68 -916

Hankintameno 31.12.2007 669 18 635 28 653 1 394 49 351

kertyneet poistot ja arvonalentu-
miset 1.1.2007

0 -531 -6 752 -275 -7 557

Poistot 0 -1 296 -4 322 -171 -5 789
arvonalentumiset 0 -274 -510 0 -784

Kertyneet poistot ja ar-
vonalentumiset 31.12.2007 0 -2 100 -11 584 -446 -14 130

Kirjanpitoarvo 1.1.2007 130 4 695 10 336 694 15 854
Kirjanpitoarvo 31.12.2007 669 16 534 17 069 948 35 221

Hankintameno 1.1.2006 47 3 771 11 692 546 16 056
lisäykset 0 0 2 762 368 3 129
tytäryritysten hankinta 123 2 220 24 234 55 26 632
vähennykset -41 -765 -21 600 0 -22 406

Hankintameno 31.12.2006 130 5 226 17 088 969 23 412

kertyneet poistot ja arvonalentu-
miset 1.1.2006 0 -304 -3 640 -140 -4 084

Poistot 0 -227 -3 112 -134 -3 473
Kertyneet poistot ja ar-
vonalentumiset 31.12.2006 0 -531 -6 752 -275 -7 557

Kirjanpitoarvo 1.1.2006 47 3 466 8 052 406 11 972
Kirjanpitoarvo 31.12.2006 130 4 695 10 336 694 15 854

aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyy 

rahoitusleasingsopimuksilla hankittua omaisuut-

ta seuraavasti:

Rahoitusleasingsopimukset

teur koneet ja 
kalusto

raken- 
nukset Yhteensä

31.12.2007
Hankintameno 119 2 869 2 998
kertyneet 
poistot -56 -327 -383

Kirjanpito- 
arvo 63 2 542 2 605

31.12.2006
Hankintameno 1 275 0 1 275
kertyneet 
poistot -1 115 0 -1 115

Kirjanpito- 
arvo

160 0 160
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K9. Aineettomat hyödykkeet

teur liikearvo ifrs 3 
aineettomat

aineettomat 
oikeudet Yhteensä

Hankintameno 1.1.2007 32 072 5 051 724 37 938
lisäykset 0 0 589 589
vähennykset -1 460 0 -191 -1 652
tytäryritysten hankinta 3 843 2 872 821 7 536

Hankintameno 31.12.2007 34 454 7 922 1 943 44 411

kertyneet poistot ja arvonalentumiset 
1.1.2007 -834 -1 418 -356 -2 608

Poistot 0 -1 904 -328 -2 232
arvonalentuminen -198 -35 -17 -250

Kertyneet poistot ja arvonalentumi-
set 31.12.2007 -1 033 -3 357 -701 -5 091

Kirjanpitoarvo 1.1.2007 31 237 3 633 368 35 238
Kirjanpitoarvo 31.12.2007 33 422 4 565 1 242 39 278

Hankintameno 1.1.2006 31 738 1 891 392 34 020
lisäykset 1 791 0 187 1 978
vähennykset -3 931 -3 438 0 -7 369
tytäryrityksen hankinta 2 474 6 598 146 9 218

Hankintameno 31.12.2006 32 072 5 051 724 37 847

kertyneet poistot ja arvonalentumiset 
1.1.2006 -812 -717 -127 -1 656

Poistot 0 -701 -229 -930
arvonalentuminen -23 0 0 -23

Kertyneet poistot ja arvonalentumi-
set 31.12.2006 -834 -1 418 -356 -2 608

Kirjanpitoarvo 1.1.2006 30 927 1 173 265 32 364
Kirjanpitoarvo 31.12.2006 31 237 3 633 368 35 238

K10. Osuudet osakkuusyrityksissä

tilikauden 2007 muutokset, teur

1.1.2007 5 568
vähennykset

incap furniture oy -133
oplax oy -1 656
id express oy -3
valtimo Components oyj -19

tulo-osuudet -623
arvonalentumiset 0
31.12.2007 1 702

tilikauden 2006 muutokset, teur

1.1.2006 3 848
lisäykset

Container depot oy 3 500
incap furniture oy 2 567
oplax oy 681

vähennykset
logium oy -201
Container depot oy - 3559

tulo-osuudet -968
osingot -84
arvonalentumiset -216
31.12.2006 5 568

tilikauden 2007 aikana ruukki Group kasvatti 

omistusosuuttaan incap furniture oy:ssä ja 

oplax oy:ssä siten, että niistä tuli tytäryhtiöi-

tä.  ruukki Group oyj:n omistusosuus valtimo 

Components oyj:ssä laski tilikauden aikana 

39,2 %:sta 24,9 %:in osakeannin ja osake-

myynnin seurauksena. lisäksi ruukki Group 

luopui tilikauden aikana omistuksistaan id 

express oy:ssä sekä neopolar oy:ssä.
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teur kotipaikka tilinpäätös 
pvm varat velat liikevaihto voitto/ 

tappio
omistus- 

osuus (%)

2007

arc technology oy Helsinki 30.11.2007 710 389 1 523 206 37,4
Cybersoft oy ab tampere 31.10.2007 541 191 977 29 37,5
ilP-Group ltd oy * Helsinki 30.9.2007 6 571 4 519 13 198 549 33,4
lanux oy Helsinki ei liiketoimintaa 47,0
loopm oy Helsinki ei liiketoimintaa 28,4
orienteq Capital oy Helsinki 31.12.2007 42 34 330 31 30,0
rivest oy Helsinki 30.9.2007 6 10 11 -5 40,0
sG systems oy Helsinki ei liiketoimintaa 35,0
sportslink Group oy Helsinki ei liiketoimintaa 25,0
stellatum oy Helsinki 31.12.2007 286 224 1 410 65 34,0
valtimo Components 
oyj valtimo 30.9.2007 2 153 2 723 1 707 -274 24,9

Widian oy espoo 30.11.2007 467 1 043 633 -349 39,6
10 776 9 134 19 789 252

2006

arc technology oy Helsinki 31.12.2006 672 557 1 053 21 37,4
Cybersoft oy ab tampere 31.10.2006 563 131 1 022 254 37,5
id express oy Helsinki 30.11.2006 22 5 17 7 40,0
ilP-Group ltd oy Helsinki 31.12.2006 4 926 3 349 11 081 525 33,4
incap furniture oy oulu 31.12.2006 32 090 31 221 47 474 -5 864 47,1
lanux oy Helsinki ei liiketoimintaa 47,0
loopm oy Helsinki 30.9.2006 52 255 58 24 28,4
neopolar oy utajärvi 31.5.2006 793 773 406 -151 33,9
oplax oy oulu 31.12.2006 6 976 783 7 989 856 32,0
orienteq Capital oy Helsinki 30.11.2006 160 149 487 3 30,0
rivest oy Helsinki 31.12.2006 6 10 11 -5 40,0
sG systems oy Helsinki ei liiketoimintaa 35,0
sportslink Group oy Helsinki ei liiketoimintaa 25,0
stellatum oy Helsinki 30.9.2006 498 440 1 036 89 34,0
valtimo Components 
oyj valtimo 31.12.2006 2 369 2 247 3 451 52 39,2

Widian oy espoo 31.12.2006 773 1 000 758 8 39,6
49 900 40 919 74 841 -4 181

* ilP-Group ltd oy: konsernin luvut 30.9.2007; muodostaa oman konsernin, jonka konsernitilinpäätöstietoja 
31.12.2007 ei saatavilla    

Joidenkin osakkuusyhtiöiden tilinpää-

töspäivämäärä poikkeaa konsernin 

emoyhtiön tilinpäätöspäivämäärästä, 

koska tilinpäätöshetkellä ei ole ollut 

saatavilla uusinta tilinpäätöstietoa (vä-

litilinpäätöstietoa, jos tilikausi kalen-

terivuodesta poikkeava) tai osakkuus-

yhtiöllä ei ole ollut viime tilikausina 

liiketoimintaa.

Pääomalainat sisältyvät kokonaisuu-

dessaan osakkuusyhtiöiden velkoihin.
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K11. Rahoitusvarat

31.12.2007

teur
myytävissä 

olevat 
sijoitukset

eräpäivään 
asti pidettävät 

sijoitukset

lainat 
ja muut 

saamiset

käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti 

kirjattavat varat 
Yhteensä

Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Pitkäaikaiset korolliset 
saamiset 304 1 682 1 986

Johdannaissopimukset 161 161
muut rahoitusvarat 13 13

Lyhytaikaiset rahoitusvarat
lyhytaikaiset korolliset 
saamiset 131 361 102 131 462

myyntisaamiset ja muut 
saamiset 29 704 29 704

sijoitusrahasto-osuudet 176 112 176 112
Rahoitusvarat yhteensä 176 124 131 664 31 489 161 339 438

31.12.2006

teur
myytävissä 

olevat 
sijoitukset

eräpäivään 
asti pidettävät 

sijoitukset

lainat 
ja muut 

saamiset

käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti 

kirjattavat varat 
Yhteensä

Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Pitkäaikaiset korolliset 
saamiset 495 495

Johdannaissopimukset 0
muut rahoitusvarat 5 27 32

Lyhytaikaiset rahoitusvarat
lyhytaikaiset korolliset 
saamiset 7 242 7 242

myyntisaamiset ja muut 
saamiset 9 833 9 833

sijoitusrahasto-osuudet 0
Rahoitusvarat yhteensä 5 0 17 598 0 17 603

Pitkäaikaiset saamiset

teur 2007 
tasearvot

2006 
taservot

myyntisaamiset 0 27
lainasaamiset 1 589 168
laskennalliset verot 1 136 0
muut saamiset 7 0
Yhteensä 2 732 195

saamisten tasearvot vastaavat parhaiten sitä ra-

hamäärää, joka on luottoriskin enimmäismäärä 

vakuuksien käypää arvoa huomioon ottamatta, 

siinä tapauksessa, että toiset sopimusosapuolet 

eivät pysty täyttämään rahoitusinstrumentteihin 

liittyviä velvoitteita. saamisiin ei liity merkittäviä 

luottoriskikeskittymiä.
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K12. Laskennalliset verosaamiset ja –velat

Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2007 aikana

teur 31.12.2006 tuloslaskelmaan kirjatut sekä laskennalliset verot 
käyvän arvon kohdistuksista 

kirjattu omaan 
pääomaan 31.12.2007

Laskennalliset verosaamiset:
realisoitumattomat kulukirjaukset 379 379
Poistot, joita ei vähennetty verotuksessa 130 130
muuntoerosta 379 379
konsernieliminoinnit 107 73 180
muut erät 30 37 67

Yhteensä 0 646 490 1 136

Laskennalliset verovelat:

aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden 
arvostaminen käypään arvoon hankinnassa 1 487 -856 1 337 1 968

kertyneet poistoerot 531 -4 915 1 442
muiden sijoitusten arvostaminen käypään arvoon 142 142
muut erät 38 304 342

Yhteensä 2 056 -415 2 253 3 894

Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2006 aikana

teur 31.12.2005 tuloslaskelmaan kirjatut sekä laskennalliset verot 
käyvän arvon kohdistuksista 

kirjattu omaan 
pääomaan 31.12.2006

Laskennalliset verosaamiset:
varaukset 22 -22

arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista 
hyödykkeistä 69 -69

muut erät 31 -31
Yhteensä 122 -91 -31 0

Laskennalliset verovelat:

aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden 
arvostaminen käypään arvoon hankinnassa 316 1 171 1 487

kertyneet poistoerot 312 219 531
muiden sijoitusten arvostaminen käypään arvoon 2 -2
muut erät 2 36 38

Yhteensä 632 1 424 2 056
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K13. Vaihto-omaisuus 
 

teur 31.12.2007 31.12.2006

aineet ja tarvikkeet 6 437 2 683
keskeneräiset tuotteet 10 964 11 106
valmiit tuotteet 9 707 2 387
ennakkomaksut 2 527 882
Yhteensä 29 635 17 057

 
K14. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset 
 

teur 31.12.2007 31.12.2006

myyntisaamiset 18 917 7 425
lainasaamiset 147 2
korolliset saamiset 131 462 7 271
siirtosaamiset 4 295 1 537
muut saamiset 6 345 841
Yhteensä 161 166 17 075

Myyntisaamiset 

teur 31.12.2007 31.12.2006

erääntymättömät 13 061 5 220
erääntyneet, alle 1 kk 4 644 1 335
erääntyneet, 1-2 kk 915 456
erääntyneet, 2-3 kk 80 42
erääntyneet, yli 3 kk 63 373
arvonalentumiset 154 0
Myyntisaamiset yhteensä 18 917 7 425

tilikauden 2007 aikana vaihto-omai-

suudesta on kirjattu arvonalentumisia 

1,1 miljoonaa euroa. lisäksi tulipalossa 

tuhoutuneesta vaihto-omaisuudesta 

on kirjattu noin 0,5 miljoonan euron 

arvonalentuminen.

 

 

siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset 

erät liittyvät vuokrasopimuksiin, hen-

kilöstökuluihin ja lainasaamisten kor-

kojaksotuksiin. tasearvot vastaavat 

parhaiten sitä rahamäärää, joka on 

luottoriskin enimmäismäärä vakuuksi-

en käypää arvoa huomioon ottamatta 

siinä tapauksessa, että toiset sopimus-

osapuolet eivät pysty täyttämään ra-

hoitusinstrumentteihin liittyviä velvoit-

teitaan. saamisiin ei liity merkittäviä 

luottoriskikeskittymiä.
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K15. Rahavarat 

 

teur 31.12.2007 31.12.2006

käteinen raha ja pankkitilit 48 279 24 768
vakuustalletukset yhteensä: 1 720 478

rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat muodostuvat seuraavasti: 

teur 31.12.2007 31.12.2006

käteinen raha, pankkitilit ja sijoitustodistukset 48 279 24 768
likvidit sijoitukset 248 0
Yhteensä 48 527 24 768

K16. Johdannaissopimukset 

 

teur 31.12.2007 31.12.2006

Johdannaissopimusten nimellisarvot
valuuttatermiinit 853 -2 740
korkoswapit 5 241 0
muut johdannaiset 3 195 0

Johdannaissopimusten markkina-arvot
valuuttatermiinit -2 82
korkoswapit 161 0
muut johdannaiset -833 0

valuutta- ja muiden johdannaisten maturiteetti on alle 6 kk. korkoswapit liittyvät pitkäaikaisiin lainaso-

pimuksiin ja niiden maturiteetti on yli 12 kk.

K17. Myytävänä oleviin omaisuuseriin 

liittyvät varat ja velat

tilinpäätöshetkellä ruukki Group –konserniin 

kuuluneen Pan-oston oy:n osakekanta on koko-

naisuudessaan siirtynyt konsernin ulkopuolelle 

2.1.2008 toteutetulla kaupalla, josta tehtiin ai-

esopimus 17.12.2007. taseessa Pan-oston oy:n 

varat ja velat on arvostettu kirjanpitoarvoon 

tai sitä alempaan käypään arvoon ja esitetty 

erillään muista varoista ja veloista myytävänä 

oleviin omaisuuseriin liittyvinä varoina ja velkoi-

na. osakkeiden kauppahinta oli 3,0 miljoonaa 

euroa. myyntivoitto osakkeiden kaupasta, noin 

0,7 miljoonaa euroa, kirjataan kokonaisuudes-

saan tilikauden 2008 tulokseen, joten sillä ei ole 

ollut vaikutusta tilikauden 2007 tulokseen. Pan-

oston oy ei ole kuulunut erillisesti raportoituun 

liiketoimintasegmenttiin, vaan se on esitetty 

ryhmässä ”muut toiminnot”. 
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teur 31.12.2007

myytävänä olevat pitkäaikaiset varat
liikearvo 1 460
muut aineettomat hyödykkeet 21
aineelliset hyödykkeet 73
Myytävänä olevat pitkäaikaiset 
varat 1 554

myytävänä olevat lyhytaikaiset varat
vaihto-omaisuus 459
myynti- ja muut saamiset 692
rahavarat 188
Myytävänä olevat lyhytaikaiset 
varat 1 339

Myytävänä olevat varat 
yhteensä 2 893

myytävänä oleviin omaisuuseriin 
liittyvät velat
leasingvelka 6
ostovelat 232
muut lyhytaikaiset velat 347
Myytävänä oleviin omaisuus-
eriin liittyvät velat 585

K18. Omaa pääomaa koskevat liitetiedot

Yhtiön optio-ohjelman i/2005 perusteella 

yhteensä enintään 2.700.000 optio-oikeutta 

voidaan 1.7.2007 alkaen porrastetusti vaihtaa 

yhtiön osakkeiksi ennalta sovituilla porrastetuil-

la merkintähinnoilla.  lisäksi yhtiön hallitus on 

12.12.2007 päättänyt osakeperusteisen kan-

nustinohjelman perustamisesta. tässä uudessa 

kannustinjärjestelmässä on  yhteensä enintään 

7.350.000 optio-oikeutta. tilinpäätöshetkellä 

31.12.2007 yhtiöllä ei ole ulkona yhtään 

vaihtovelkakirjalainoja.

Omat osakkeet

tilikauden aikana yhtiöllä tai millään sen  

 

tytäryhtiöllä ei ole ollut hallussaan ruukki Group 

oyj:n omia osakkeita. Huonekaluliiketoiminnan 

tytäryhtiö on ostanut tilikauden 2007 aikana 

huonekaluliiketoiminnan tytäryhtiön incap 

furniture oy:n osakkeista noin 0,9 %.

Sijoitetun vapaan oman pääoman 

rahasto

Ylimääräinen yhtiökokous päätti 27.10.2006 

hallituksen esityksen mukaisesti osakeannista 

antamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta 

poiketen suunnatulla osakeannilla maksutta 

yhteensä 564.857 kappaletta uusia osakkeita 

Pan-oston oy:n ja lappipaneli oy:n myyjinä 

teur korotus osakkeiden lkm  
osakepääoma  
rekisteröinnin 

jälkeen

31.12.2005 86 300 380
rahastoanti (11.1.) 87 86 300 880 14 671
suunnattu osakeanti (13.1.) 1 190 93 300 880 15 861
suunnattu osakeanti (6.4.) 5 100 123 300 880 20 961
vvk:n vaihto osakkeiksi (21.7.) 611 126 893 880 21 572
vvk:n vaihto osakkeiksi (23.8.) 116 127 576 880 21 688
vvk:n vaihto osakkeiksi (6.10.) 102 128 176 880 21 790
maksuton suunnattu osakeanti (10.11.) 128 741 737 21 790
vvk:n vaihto osakkeiksi (12.12.) 259 130 266 737 22 049
vvk:n vaihto osakkeiksi (27.12.) 968 135 963 737 23 018
31.12.2006 135 963 737
vvk:n vaihto osakkeiksi (13.2.) 621 139 615 737 23 639
maksuton suunnattu osakeanti (3.5.) 0 140 214 022 23 639
vvk:n vaihto osakkeiksi  (29.6.) 3 140 234 022 23 642
maksullinen suunnattu osakeanti (29.6.) 0 270 234 022 23 642
maksuton suunnattu osakeanti (6.7.) 0 270 534 022 23 642
maksullinen suunnattu osakeanti (18.7.) 0 290 034 022 23 642
31.12.2007 290 034 022
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toimineille tahoille lisäkauppahintana kyseisten 

yhtiöiden tilikauden 2005 taloudelliseen me-

nestykseen perustuen. osakkeista kirjattiin 424 

tuhatta euroa sijoitetun vapaan oman pääoman 

rahastoon. vastaavasti 20.4.2007 yhtiöko-

kouksen perusteella laskettiin samoille tahoille 

liikkeelle 598.285 ruukki Group oyj:n osaketta, 

minkä seurauksena sijoitetun vapaan oman 

pääoman rahasto kasvoi 1.035 tuhannella eu-

rolla. kesäkuussa 2007 toteutetun osakeannin 

ja siihen liittyneen heinäkuussa 2007 toteute-

tun lisäosakeannin yhteydessä kerätyt varat 

kirjattiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan 

oman pääoman rahastoon. osakeantien kulut 

on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman 

rahaston vähennyksenä. Bruttolisäys sijoitetun 

vapaan oman pääoman rahastoon oli 343.850 

tuhatta euroa ja nettolisäys annin kulujen ja 

niihin liittyvän laskennallisen veron nettovai-

kutuksen huomioon ottamisen jälkeen 339.232 

tuhatta euroa.

Osingot

tilikaudella 2007 osinkoa jaettiin yhteensä 0,03 

euroa osakkeelta. tilikaudella 2006 jaettiin 

osinkoa varsinaisen yhtiökokouksen päätök-

seen perustuen 0,02 euroa osaketta kohden 

sekä ylimääräisen yhtiökokouksen päätök-

seen perustuen 0,01 euroa osaketta kohden. 

tilinpäätöspäivän jälkeen hallitus on ehdottanut 

erikseen myöhemmin koolle kutsuttavalle yh-

tiökokoukselle jaettavaksi osinkoa 0,04 euroa/

osake.

K19. Osakeperusteiset maksut

Yhtiöllä on optio-ohjelma i/2005, joka oikeut-

taa merkitsemään yhteensä enintään 2.700.000 

kappaletta yhtiön osakkeita. osakkeiden mer-

kintäaika on porrastettu eri kirjaintunnuksilla 

merkityillä optio-oikeuksilla aikavälille 1.7.2007 

- 30.6.2015 ja osakkeiden merkintähinta välille 

0,50 - 1,00 euroa. ruukki Group oyj:n osake-

pääoma voi i/2005 optio-oikeuksilla tehtävien 

merkintöjen seurauksena nousta enintään 

459.000,00 eurolla ja osakkeiden lukumäärä 

enintään 2.700.000 uudella osakkeella. 

optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien 

merkintäetuoikeudesta poiketen ruukki Group 

oyj:n toimitusjohtajalle, yhtiön johtoon kuulu-

ville henkilöille ja muille yhtiön avainhenkilöille 

sekä lisäksi yhtiön hallituksen päättämille yhtiön 

konserniyhtiöiden hallituksiin, johtoon ja henki-

lökuntaan kuuluville henkilöille sekä mahdolli-

sesti muussa sopimussuhteessa ruukki Group 

–konsernin kanssa oleville henkilöille lisäämään 

heidän sitoutumistaan ja työmotivaatiotaan. 

tilikauden päättyessä optio-oikeuksia oli annet-

tu yhteensä 625.000 yhtiön johdolle. 

Henkilökunnalle on jaettu optio-ohjelman i/2005 

optio-oikeuksia a-, B- ja C-sarjasta kustakin 

225.000 kappaletta eli yhteensä 675.000 kap-

paletta.  optiot, jotka on myönnetty 7.11.2002 

jälkeen ja joihin ei ole syntynyt oikeutta ennen 

1.1.2005 on kirjattu tilinpäätökseen ifrs 2 

osakeperusteiset maksut -standardin mukai-

sesti. osakeperusteiset optiot raukeavat, mikäli 

niitä ei ole lunastettu ehtojen mukaisesti niiden 

myöntämisestä. optiot menetetään henkilön 

lähtiessä yrityksestä ennen merkintäoikeus-

ajan alkamista. tilikauden aikana konsernilla 

oli yksi optiojärjestely työntekijöiden kanssa. 

optiojärjestelyn keskeiset ehdot on esitetty 

seuraavassa taulukossa. 

ruukki Group oyj:n toimitusjohtajalle on tili-

kauden 2007 aikana myönnetty synteettinen 

optio-ohjelma, joka on neliosainen rahana 

selvitettävä osakepohjainen kannustinjärjes-

telmä. toimitusjohtajalle maksetaan ohjelman 

mukaisesti rahapalkkio kunkin tarkastelupäivän 

osakekurssin ja vertailukurssin perusteella, 

mikäli yhtiön osakekurssi on ohjelman ehtojen 

edellyttämällä tasolla.

lisäksi 12.12.2007 ruukki Group oyj:n hal-

litus on päättänyt osakeperusteisen kannus-

tinjärjestelmän perustamisesta. Hallituksen 

päätös on tehty varsinaisen yhtiökokouksen 

20.4.2007 antaman antivaltuutuksen perusteel-

la. tilinpäätöshetkellä 31.12.2007 yhtiön halli-

tus ei ole tehnyt päätöksiä tämän 12.12.2007 

tehdyn päätöksen mukaisten optioiden tai 

osakkeiden merkintäoikeuksien antamisesta. 

kannustinjärjestelmään liittyvässä erillisessä 

optio-ohjelmassa on yhteensä 7.350.000 optio-

oikeutta.
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optiojärjestely
osakeperusteiset optiot, 

myönnetty henkilökunnal-
le 2007

osakeperusteiset optiot, 
myönnetty henkilökunnal-

le 2006

osakeperusteiset optiot, 
myönnetty henkilökun-

nalle 2005

synteettiset optiot, 
myönnetty toimitusjoh-

tajalle 2007

Järjestelyn luonne myönnetyt osakeoptiot myönnetyt osakeoptiot myönnetyt osakeoptiot

rahana selvitettävä 
osakeperusteinen 

kannustinjärjestelmä; 
neliosainen

myöntämispäivä 17.10.2007 14.8.2006 31.12.2005 30.9.2007

myönnettyjen instrumenttien määrä 225.000 kpl 225.000 kpl 225.000 kpl 1.000.000 kpl (kukin 
osa 250.000 kpl)

tunnus C (i/2005) B (i/2005) a (i/2005) ei erillistä tunnusta

osakkeiden merkintäaika 1.7.2009-30.6.2012 1.7.2008 - 30.6.2011 1.7.2007 - 30.6.2010
vuosittain 30.9. vuosina 

2008, 2009, 2010 ja 
2011

osinkokorjaus on on on ei

toteutushinta jaetuilla osingoilla oikaistuna 0,64 0,54 0,44 vertailuhinta  järjestel-
mässä 2,30

osakehinta myöntämispäivänä 2,86 euroa 0,69 euroa 0,63 euroa 2,87 euroa
sopimuksen mukainen voimassaoloaika (vuosina) 3 3 2 1, 2 , 3 ja 4 vuotta

oikeuden syntymisehdot työssäolo osakemerkin-
nän merkintäajan alkuun

työssäolo osakemerkin-
nän merkintäajan alkuun

työssäolo osakemerkin-
nän merkintäajan alkuun toimisuhde yhtiöön

toteutus osakkeina osakkeina osakkeina rahana
odotettu volatiliteetti 44 % 89 % 130 % 46 %
odotettu option voimassa-oloaika myöntämispäivänä (vuosina) 4,7 vuotta 4,9 vuotta 4,5 vuotta 1, 2 , 3 ja 4 vuotta
riskitön korko - 12kk euribor 4,10 % 3,65 % 2,79 % 4,73 %
odotetut osingot (osinkotuotto) 1,40 % 2,20 % 0,00 % 1,40 %
odotetut henkilöstövähennykset (myöntämispäivänä) 0 0 0 0
myöntämispäivänä määritetty instrumentin käypä arvo/osake 2,22 euroa 0,53 euroa 0,54 euroa -

tilinpäätöspäivänä 31.12.2007 määritetty käypä arvo/osake - - - 3,07; 3,28; 3,45 ja 3,59 
euroa

arvonmääritysmalli Black & scholes Black & scholes Black & scholes Black & scholes

konserni käyttää Black & scholes -mallia optiojärjestelyihin joissa on palvelusehto. odotettavissa oleva volatiliteetti on määritetty laskemalla yhtiön osakekurs-

sin historiallinen volatiliteetti, joka on muokattu yleisesti saatavissa olevilla tekijöillä, joiden odotetaan aiheuttavan muutoksia historialliseen volatiliteettiin. 

Historiallinen volatiliteetti on laskettu yhtiön osakekurssin historiallisen muutoksen perusteella.
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optioiden kauden aikaiset muutokset ja painotetut keskimääräiset lunastushinnat ovat seuraavat:
2006-2007 osingoilla 

oikaistu toteutushinta 
painotettuna keskiarvona 

euroa/osake

optio-oikeuksien  
määrä, kpl (optio-

ohjelma i/2005)

synteettisten optioiden 
määrä, kpl

tilikauden alussa 2006 0,44 225 000 0
myönnetut uudet optiot 0,54 225 000 0
toteutetut optiot 0,0 0 0
rauenneet optiot 0,0 0 0
tilikauden lopussa 2006 0,49 450 000 0
toteutettavissa olevat optiot 
tilikauden lopussa 2006 0,0 0 0

tilikauden alussa 2007 0,49 450 000 0
myönnetut uudet optiot 0,64 225 000 1 000 000
toteutetut optiot 0,0 0 0
rauenneet optiot 0,0 0 0
tilikauden lopussa 2007 0,54 675 000 1 000 000
toteutettavissa olevat optiot 
tilikauden lopussa 2007 0,44 225 000 0

tilikauden 2007 aikana ei toteutettu optioita.

tilinpäätöshetkellä ulkona olevien osakeoptioiden lunastushinnat ja raukeamisajat on esitetty seuraavassa: 

raukeamisvuosi toteutushinta (eur) osakkeiden määrä 
optio-ohjelma i/2005

synteettisten osakkei-
den määrä (toimitusjoh-

tajan kannustin)

2008 - - 250 000
2009 - - 250 000
2010 0,44 225 000 250 000
2011 0,54 225 000 250 000
2012 0,64 225 000 -

osakkeiden käypä arvo niissä optiojärjestelyissä, joiden perusteella myönnetään osakkeita, on perustu-

nut noteerattuun osakehintaan.
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K20. Korolliset velat

teur 31.12.2007 
tasearvot

31.12.2006 
tasearvot

Pitkäaikaiset
Pankkilainat 17 281 6 367
Pääomalainat (vvk-muotoisesta vieraan pääoman 
osuus) 1 894 75

osamaksuvelat 2 281 2 692
rahoitusleasingvelat 2 502 70

Yhteensä 23 958 9 205

Lyhytaikaiset
Pääomalainat (vvk-muotoisesta vieraan pääoman 
osuus) 0 1 576

Pankkilainat ja osamaksuvelat yhteensä 15 733 2 874
rahoitusleasingvelat 258 60

Yhteensä 15 991 4 510

 

Rahoitusleasingvelkojen erääntymisajat 

teur 31.12.2007 31.12.2006

Rahoitusleasingvelat - vähimmäisvuokrien 
kokonaismäärät
Yhden vuoden kuluessa 258 60
vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden 
kuluttua 2 502 70

2 760 130

Rahoitusleasingvelat - vähimmäisvuokrien 
nykyarvo
Yhden vuoden kuluessa 255 60
vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden 
kuluttua 2 325 67

2 580 127

Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut 180 12

rahoitusleasingvelkojen kokonaismäärä 2 760 139

K21. Ostovelat ja muut velat 

 

teur 31.12.2007 31.12.2006

lyhytaikaiset
ostovelat 12 394 5 752
saadut ennakot 16 481 17 575
siirtovelat 9 791 2 801

tilikauden tulok-
seen perustuva 
tuloverovelka

877 604

muut velat 2 911 11 996
Yhteensä 42 454 38 727

Pitkäaikaiset 1 262 2 227

siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 

muodostuvat henkilöstökuluista ja velkojen 

korkojaksotuksista. saadut ennakot ovat ra-

kentamisen liiketoimintaryhmän asiakkaiden 

ennakkomaksuja talotoimituksiin liittyen.
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K23. Yhteenveto rahoitusvaroista ja 

lainajärjestelyistä

Rahoitusvarat 31.12.2007

konsernin rahoitusvarat ovat tilikauden 2007 ai-

kana kasvaneet merkittävästi erityisesti konser-

nin emoyhtiön kesäkuussa ja heinäkuussa 2007 

toteuttamien osakeantien vuoksi. osakeanneista 

saadut varat on tilinpäätöshetkellä 31.12.2007 

sijoitettu lyhytaikaisiin euro- ja ruplamääräi-

siin määräaikaistalletuksiin sekä lyhyen koron 

sijoitusrahastoihin. lisäksi konsernilla on osa 

varoista korollisilla avista-tileillä, jotka on luettu 

rahavaroihin. 

konsernin rahoitusvarat 31.12.2007 koostuvat 

euro- ja ruplamääräisistä talletuksista, sijoi-

tusrahasto-osuuksista sekä vakuustalletuksista 

seuraavasti:

euromääräisiä määräaikaistalletuksia 100,0 • 

miljoonaa euroa. näiden talletusten vuotui-

nen keskikorko on 4,8 % p.a. talletukset on 

tehty syksyllä 2007, ja niiden eräpäivät ovat 

tammikuussa 2008;

ruplamääräisiä talletuksia yhteensä 1.000,0 • 

miljoonaa ruplaa (tilinpäätöspäivän kurssilla 

28,8 miljoonaa euroa), näiden ruplatalle-

tusten keskikorko on 7,8 % p.a. ja eräänty-

minen 500 miljoonan ruplan osalta tammi-

kuussa 2008 ja 500 miljoonan ruplan osalta 

lokakuussa 2008.

sijoitusrahasto-osuuksia lyhyen koron ra-• 

hastoissa yhteensä käyvältä arvoltaan 173,5 

miljoonaa euroa. näistä rahasto-osuuksista 

on tammikuun alussa 2008 yhteensä 150 

miljoonan euron pääomalta tehty euromää-

räisiä määräaikaistalletuksia 3-12 kuukauden 

ajaksi siten, että vastapuolena on suomalai-

nen rahoituslaitos

korollisia vakuustalletuksia, kun mukaan ei • 

lasketa konserniyhtiöiden antamia vuokra-

huoneistojen vuokravakuuksia, konserniyh-

tiöt ovat antaneet yhteensä 3,6 miljoonaa 

euroa

lyhyen koron rahastosijoitukset on luokiteltu 

tilinpäätöksessä 31.12.2007 muihin rahoitus-

varoihin kuin rahavaroihin sillä perusteella, että 

tilinpäätöspäivän jälkeen valtaosa lyhyen koron 

rahastosijoituksista on siirretty tai on tarkoitus 

siirtää lyhytaikaisiin määräaikaistalletuksiin ai-

emmin päätetyn sijoituspolitiikan mukaisesti.

Korolliset velat 31.12.2007

vaihtuvakorkoisia lainoja rahoituslaitoksilta • 

29,0 miljoonaa euroa, joista vakuudellisia oli 

27,5 miljoonaa euroa. kiinteäkorkoisia laino-

ja 4,5 miljoonaa euroa

lainojen korot on sidottu useimmiten euri-• 

bor-korkoihin. konsernin tilinpäätöshetken 

31.12.2007 taseen mukaisten korollisten ra-

halaitoslainojen painotettu keskikorko oli ti-

linpäätöshetken korkotason perusteella noin 

5,8 % p.a. kun otetaan huomioon koronvaih-

tosopimusten vaikutus. vaihtuvakorkoisten 

lainojen keskimarginaali oli 1,2 % p.a. (yli lai-

K22. Varaukset

teur takuu-
varaukset

muut 
varaukset Yhteensä

1.1.2007 108 0 108
varausten lisäykset 11 70 81
käytetyt varaukset 0 0 0
31.12.2007 119 70 189

teur 2007 2006

Pitkäaikaiset varaukset 70 0
lyhytaikaiset varaukset 119 108
Yhteensä 189 108

konsernin rakentamisen liiketoimintaryhmä 

antaa toimittamilleen tuotteille vuoden takuun. 

takuun aikana tuotteissa havaitut viat korjataan 

yrityksen kustannuksella tai asiakkaalle anne-

taan vastaava uusi tuote. vuoden 2007 lopussa 

takuuvarauksia oli 119 tuhatta euroa (108 tuhat-

ta euroa vuonna 2006). takuuvaraus perustuu 

aikaisempien vuosien kokemukseen viallisista 

tuotteista. takuuvaraukset odotetaan käytettä-

vän seuraavan vuoden aikana.
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nojen mukaisten viitekorkojen).  vuotuisten 

korkojen vaihteluväli oli 1,3 % p.a. – 14,0 % 

p.a. lainat erääntyvät vuosina 2008 - 2019.

osamaksuvelkoja 3,1 miljoonaa euroa, joista • 

pitkäaikaisten velkojen osuus oli 2,3 miljoo-

naa euroa

rahoitusleasingvelkoja 3,3 miljoonaa euroa• 

konsernin huonekaluliiketoimintaryhmän velka-

rahoituspaketti on uudelleen neuvoteltu tilikau-

sien 2007 ja 2008 vaihteessa, liittyen osittain 

kesäkuussa 2007 tapahtuneen tulipalon seuran-

naisvaikutuksiin. tilinpäätöshetkellä 31.12.2007 

huonekaluliiketoiminnan emoyhtiöllä on erään-

tyneitä, konsernin ulkopuolisia lyhytaikaisia 

velkoja yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa. 

nämä velat on uudelleenrahoitettu ja –sovittu 

osana laajempaa kyseisen yhtiön omistajien ja 

rahoittajien rahoitusratkaisua, joka on saatu 

täytäntöönpantua tammikuussa 2008.

K24.  Pääoman ja riskien hallinta

Pääoman hallinta

ruukki Group oyj:n hallitus on asettanut kon-

sernin pitkän aikavälin tavoitteeksi 40 %:n 

omavaraisuusasteen. lyhyellä aikavälillä kui-

tenkin tavoitteena on, että yrityshankintojen 

ja tuotannollisten investointien oman pääoman 

rahoituksen osuus olisi yksi kolmasosa ja vel-

karahoituksen kaksi kolmasosaa. ruukki Group 

oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunta seuraa 

omavaraisuustavoitteen toteutumista. 

tilinpäätöshetkellä 31.12.2007 konsernin oma-

varaisuusaste on 85,1 % perustuen erityisesti 

tilikaudella 2007 toteutettujen osakeantien 

kautta tulleeseen merkittävään oman pääoman 

määrän kasvuun. kyseiset varat on ensisijai-

sesti tarkoitettu venäjälle suunniteltujen tule-

vien metsäteollisuusinvestointien osittaiseen 

rahoittamiseen.

konserni hallitsee pääomarakennettaan siten, 

että tavoitteena on omistaja-arvon maksimointi 

sellaisella optimaalisella pitkän aikavälin ra-

hoitusrakenteella, joka mahdollistaa konsernin 

ja sen liiketoimintasegmenttien toiminnan 

jatkuvuuden ja suunniteltujen investointien 

toteuttamisen. 

taserakenne 31.12.2007 ja 31.12.2006 oli seuraava: 

teur 31.12.2007 31.12.2006

oma pääoma 409 655 57 665
vähemmistöosuus 1 995 1 591
(1) oma pääoma yhteensä 411 650 59 256

taseen loppusumma 499 990 116 090
./. saadut ennakot -16 481 -17 575
(2) taseen loppusumma ilman saatuja ennakoita 483 509 98 514

(3) omavaraisuusaste = (1)/(2) 85,1 % 60,1 %
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Strategisten ja operatiivisten riskien 

hallinta

ruukki Group –konserni on vuosina 2006 ja 

2007 toiminut useilla eri toimialoilla, mikä 

on hajauttanut konsernin kokonaisriskiä. 

esimerkiksi sahatavaran hintojen nousu on ollut 

kannattavuutta parantava tekijä sahaliiketoi-

mintaryhmässä, mutta vastaavasti se on vai-

kuttanut heikentävästi huonekaluliiketoiminnan 

ja talonrakentamisen kannattavuuteen. lisäksi 

kun konsernin vientitoiminnan suhteellinen 

merkitys on viime vuosina lisääntynyt, on myös 

eri markkinoiden tilanteen muutosten vaikutus 

kokonaisuutena pienempi kuin aiemmin. 

ruukki Group oyj:n hallitus on päättänyt kes-

kittää liiketoimintoja aiempaa voimakkaammin 

puuperusteisiin teollisiin liiketoimintoihin. 

tavoitteena on myös, että uusinvestointien pai-

nopiste olisi jatkossa venäjällä, mikä voi toteu-

tuessaan lisätä kokonaisriskin määrää.

osana käynnissä olevaa strategista muutospro-

sessia kohti puunjalostuskonsernia, konsernin 

emoyhtiön hallitus ja johto ovat tilikaudella 

2007 toteuttaneet erillisen venäjän suunnitel-

tujen investointihankkeiden riskien  kartoitusta 

ja riskien hallintaa koskevan selvitystyön yhteis-

työssä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa.

konsernin noudattamaan liiketoimintamalliin on 

keskeisesti kuulunut yrityshankintojen tekemi-

nen kasvustrategian toteuttamiseksi. uusien 

yrityshankintojen onnistumisen varmistamiseksi 

konserni pyrkii sitouttamaan liiketoimintayksik-

köjen vetäjät pitkäjänteisesti kyseisen liike-

toiminnan kehittämiseen. lisäksi strateginen 

keskittyminen puuperusteisiin teollisiin toimin-

toihin tulee helpottamaan synergiahyötyjen 

saavuttamista. 

operatiiviset liiketoimintariskit kuuluvat osana 

normaaliin liiketoimintaan. niiden hallinnas-

sa keskeisessä asemassa ovat pitkäjänteinen 

suunnittelu ja joustavan liiketoimintamallin 

luominen. lisäksi konsernin suurempi koko li-

sää riskiensietokykyä. uusien investointiprojek-

tien kautta konserni altistuu jatkossa aiempaa 

enemmän projektien hallinnan riskeille, mitä 

pyritään pienentämään koulutuksella, asian-

tuntijaresursseilla ja huolellisella suunnittelulla. 

mikäli venäjän kostromaan suunnitellut inves-

toinnit eivät toteutuisi tai ne viivästyisivät, se 

saattaa aiheuttaa olennaista taloudellista hait-

taa. kyseisten venäjän suunniteltujen inves-

tointiprojektien valmistelukulujen, investointien 

ennakkomaksujen ja ruukki Group –konsernilla 

olevien peruuttamattomien tilaussitoumusten 

määrä voi projektien mahdollisen epäonnis-

tumisen yhteydessä olla suurempi kuin niistä 

saatavien korvausten tai edelleen myynnin kas-

savirtojen yhteenlaskettu määrä.

strategisten riskien kokonaisvaltaisesta hal-

linnasta vastaa ruukki Group oyj:n hallitus. 

konsernin liiketoiminnan luonteeseen kuuluu 

todennäköisesti keskimääräistä toimialan riskip-

rofiilia riskialttiimpi ja dynaamisempi toiminta.

konsernin liiketoiminnan menestys on myös 

riippuvainen ammattitaitoisen ja motivoituneen 

henkilöstön saamisesta ja pitämisestä konsernin 

palveluksessa. ruukki Groupin liiketoiminnan 

laajentuessa yksittäisten avainhenkilöiden suh-

teellinen painoarvo on pienentynyt aiemmasta 

pienentäen avainhenkilöriippuvuutta. toisaalta 

l i iketoimintojen strategisten painotusten 

muutokset ja tavoiteltu kansainvälinen laajen-

tuminen tuo mukaan uusia ammattitaitovaati-

muksia. konsernin emoyhtiön ja liiketoiminta-

segmenttien avainhenkilöiden sitouttamiseksi 

konsernilla on voimassa muun muassa osake-

perusteisia kannustinjärjestelmiä. lisäksi osa 

liiketoimintayhtiöiden johtajista on sitoutettu 

lisäkauppahintarakenteilla.

liiketoimintoihin liittyvät vahinko- ja vastuuris-

kit katetaan vakuutusturvalla. soveltuvin osin 

konserni on käyttänyt vakuutusmeklaripalve-

luja ja kansainvälisiä vakuutusasiantuntijoita 

vakuutuskokonaisuuksien rakentamisessa 

vastaamaan mahdollisimman tehokkaasti 

riskienhallintatarpeisiin.

konsernin sisäinen tarkastus, jonka käytännön 

toteutus on ulkoistettu ulkopuoliselle asiantun-

tijaorganisaatiolle, tulee omalta osaltaan ole-

maan mukana varmistamassa riskienhallintatoi-

mien toteuttamista ja liiketoimintaprosessien ja 

ohjeiden asianmukaista täytäntöönpanoa.
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Rahoitusriskien hallinta

konserni altistuu normaalissa liiketoiminnas-

saan useille rahoitusriskeille. konsernin riskien-

hallinnan tavoitteena on pyrkiä minimoimaan 

rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset 

vaikutukset konsernin tulokseen. Pääasialliset 

rahoitusriskit ovat valuuttariski, korkoriski, va-

rainhankintariski ja luottotappioriski. 

konsernin riskienhallinnan yleiset periaatteet 

hyväksyy ruukki Group oyj:n hallitus, ja nii-

den käytännön toteutuksesta vastaa konsernin 

liiketoimintaryhmien johto. konsernilla ei ole 

toistaiseksi keskitettyä konsernin riskienhallin-

taorganisaatiota. riskien analysoinnissa tukeu-

dutaan pääasiassa konsernin taloudelliseen ja 

operatiiviseen tietoon, konserni ei ole käyttänyt 

esimerkiksi var (value at risk) mittareita riski-

en mittaamisessa.

osana strategista liiketoimintamallin muutosta 

on oletettavaa, että rahoitusriskien hallintaan 

liittyviä periaatteita, ohjeistusta ja raportointia 

tullaan jatkossa tarkentamaan liiketoiminnal-

listen muutosten mukaisesti. rahoitusriskien 

määrään ja muotoon tulee olennaisesti vaikut-

tamaan venäjän suunniteltujen investointihank-

keiden eteneminen. rahoitusriskien hallinnassa 

vastapuoliriskiä pyritään pienentämään hajaut-

tamalla korolliset saamiset ja velat sekä liike-

toiminnan nettokäyttöpääomaan kuuluvat erät 

usealle eri vastapuolelle.

konsernin l i iketoiminta alt istaa konser-

nin ja sen liiketoimintayksiköt seuraaville 

markkinariskeille:

(i) valuuttariski

(ii) korkoriski

(iii) luottoriski

(iv) maksuvalmiusriski

(i) Valuuttariski

konserni toimii kansainvälisesti ja on siten 

altistunut eri valuuttapositioista aiheutuville 

valuuttariskeille. valuuttakurssiriskit syntyvät 

kaupallisista transaktioista ja taseen mone-

taarisista eristä, jotka vaikuttavat ulkomaan 

rahan määräisten erien muuntamisesta emo-

yhtiön toimintavaluuttaan euroon aiheutuviin 

muuntoeroihin.

valuuttapositiota tarkastellaan valuutoittain 

pääsääntöisesti kuukausittain rullaavasti seu-

raavan 12 kuukauden jaksoissa.  konserni 

käyttää liiketoimintaan liittyvissä valuuttariskien 

hallinnassa pääasiallisesti lyhytaikaisia valuutta-

termiinejä, joilla suojataan valuuttamääräisten 

myyntisaatavien tuleva rahavirta. suurimmat 

suorat valuuttakurssiriskit liittyvät sahaliiketoi-

mintaryhmän vientikauppaan, jossa merkittävin 

yksittäinen valuutta on Japanin jeni. soveltuvin 

osin myyntien ja ostojen valuuttamääräisiä 

rahavirtoja pyritään sovittamaan siten yhteen, 

että konsernin nettovaluuttapositio olisi mah-

dollisimman pieni; näin on hallittu muun mu-

assa konsernin sahaliiketoimintaryhmän usa:n 

dollarin kautta tulevaa valuuttariskiä. tilikauden 

päättyessä konsernin käyttämien valuutta-

termiinien maturiteetti oli alle 6 kuukautta. 

valuuttatermiinit ovat määrältään ja maturi-

teetiltaan mahdollisimman tarkoin vastaavien 

kaupallisten kassavirtojen mukaisia, mutta 

valuuttapositioltaan päinvastaisia, jolloin net-

tomääräinen valuuttariski on mahdollisimman 

pieni. kaupallisesti sahaliiketoimintaryhmässä 

tehdään asiakkaiden kanssa sopimuksia tyypilli-

sesti 6 kuukauden jaksoissa, minkä takia myös 

valuuttariskien hallinta tapahtuu ensisijaisesti 

vastaavalle periodille.

suorien valuuttakurssiriskien lisäksi konsernin 

puuperusteiset teolliset liiketoiminnat altis-

tuvat välillisesti valuuttakurssiriskille, mikäli 

naapurimaiden valuuttojen arvot, jotka eivät 

ole suoraan sidottuja euron arvon kehitykseen, 

muuttuvat. tällaiset valuuttakurssien markkina- 

tai muut muutokset voivat vaikuttaa huomatta-

vasti konsernin liiketoimintayksiköiden lyhyen ja 

pitkän aikavälin hintakilpailukykyyn ja suhteelli-

seen kannattavuuteen.

konsernin kannalta merkittävimmät valuutat 

ovat venäjän rupla (ruB), Japanin jeni (JPY) 

ja usa:n dollari (usd). laskutusvaluuttana 

käytetään vain joko yksikön omaa toimintava-

luuttaa tai yleisesti käytössä olevia valuuttoja. 

merkittävimmät vientikaupan eurosta poikkea-

vat myyntivaluutat ovat JPY, usd ja GBP, jotka 

vaikuttavat lähinnä vain konsernin sahaliike-
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toimintaryhmään. lisäksi sahaliiketoimintaryh-

mällä on jonkin verran ruotsin kruunuilla (sek) 

tapahtuvaa laskutusta.

tilinpäätöshetkellä 31.12.2007 konsernilla on 

ruplamääräisiä lyhytaikaisia talletuksia noin 

miljardin ruplan, eli noin 27,8 miljoonan euron 

arvosta. lisäksi konsernilla on ruplamääräisiä 

rahavaroja tai muita rahavaroiksi tulkittavia 

lyhytaikaisia sijoituksia noin sadan miljoonan 

ruplan eli noin 2,8 miljoonan euron arvosta. 

ruplamääräiset rahavarat ja talletukset edusta-

vat noin vajaata yhdeksää prosenttia konsernin 

kaikista rahavaroista ja talletuksista. ruukki 

Group oyj:n hallitus on päättänyt, että rupla-

määräisten talletusten eur/ruB-valuuttariskiä 

ei suojata. konsernin suunnittelemiin venäjän 

investointeihin liittyy, mikäli ne toteutuvat 

suunnitellussa aikataulussa ja laajuudessa, 

merkittäviä ruplamääräisiä investointi- ja muita 

velvoitteita, mitkä on otettu huomioon päätettä-

essä olla suojaamatta ruplamääräisten talletus-

ten valuuttariskiä. tämä voi lyhyellä aikavälillä 

aiheuttaa merkittäviäkin valuuttakurssieroja, 

varsinkin jos ruplamääräisten talletusten määrä 

nousisi, vaikka pitkällä aikavälillä ruplan netto-

määräinen vaikutus olisikin eliminoitu osin tai 

kokonaan. konsernin sahaliiketoimintaryhmän 

yhtiöllä on myös valuuttatilejä, joilla olevien va-

luuttojen yhteismäärä 31.12.2007 oli 76 tuhatta 

euroa (31.12.2006: 211 tuhatta euroa).

seuraavassa taulukossa on kuvattu saamisten 

ja velkojen valuuttajakaumaa ja sen muutosta 

verrattuna edelliseen tilinpäätökseen. 

seuraavalla sivulla on esitetty valuuttakurssin 

muutosten vaikutus konsernitaseen 31.12.2007 

valuuttamääräisten erien euromääräisiin ar-

voihin verrattuna konsernitaseen laadinnassa 

käytettyyn kurssiin. siltä osin kun konserni on 

sisäisesti rahoittanut ulkomaisia tytäryhtiöitä 

valuuttamääräisillä lainoilla, on kyseiset lainat 

käsitelty ias 21 –standardin mukaisena pitkä-

aikaisena sijoituksena tytäryhtiöön ja vastaava 

valuuttakurssimuunnoksesta aiheutuva ero esi-

tetty omassa pääomassa muuntoerona.

tilinpäätöshetken 31.12.2007 taseessa oleviin 

valuuttamääräisiin eriin liittyvä merkittävin 

avoin valuuttakurssiriski liittyy ruplamääräis-

ten käteisvarojen ja talletusten euromääräisen 

vasta-arvon muuttumiseen valuuttakurssin 

muuttuessa, mikä voi vaikuttaa merkittävästi 

talletusten erääntyessä realisoituvaan efektii-

viseen kokonaistuottoon (valuuttamääräinen 

korkotuotto +/- valuuttakurssin muutoksen 

vaikutus).

Saamisten ja velkojen valuuttajakauma alkuperäisessä valuutassa 31.12.2007

(tuhatta) eur ruB JPY usd

myyntisaamiset 18 239 89 369 337
lainat ja muut saamiset 135 813 1 013 437
ostovelat -12 370 -870
muut velat -71 258 -464
Johdannaissopimukset -89 369
Valuuttajakauma, netto 70 424 1 012 103 0 337

Saamisten ja velkojen valuuttajakauma alkuperäisessä valuutassa 31.12.2006

(tuhatta) eur ruB JPY usd

myyntisaamiset 7 070 79 323
lainat ja muut saamiset 9 800
ostovelat 6 153
muut velat 48 517
Johdannaissopimukset -79 323
Valuuttajakauma, netto -37 000 0 0 0
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konsernin johdon arvion mukaan tilinpäätös-

tilanteen mukainen valuuttajakauma ei vält-

tämättä kuvaa konsernin todellista suoraa tai 

välillistä valuuttakurssiriskiä, koska vuoden 

vaihteen tilanne ei kuvasta tilikauden aikana tai 

tulevilla tilikausilla keskimäärin vallinnutta tai 

vallitsevaa tilannetta. lisäksi mikäli konsernin 

liiketoiminta tulevina vuosina laajenee suunni-

tellulla tavalla venäjällä ja/tai selluliiketoimin-

taan, tulee se oletettavasti merkittävästi lisää-

mään valuuttariskien merkitystä ainakin ruplan 

ja dollarin osalta. Yleisesti ottaen konsernin 

valuuttakurssiriskien määrä on tilikaudella 2007 

lisääntynyt verrattuna vuoteen 2006 ja sen ole-

tetaan kasvavan jatkossa.

(ii) Korkoriski

konserni altistuu korkoriskille, kun konserniyh-

tiöt ottavat lainaa tai tekevät muita rahoitus-

sopimuksia tai tekevät ylijäämälikviditeetin 

hallintaan liittyviä talletuksia tai sijoituksia. 

lisäksi välillisesti korkojen muutos voi vaikuttaa 

liiketoimintaryhmien toimintaedellytyksiin, sillä 

esimerkiksi valmistalomarkkinan kysyntä on 

riippuvainen myös vallitsevasta korkotasosta 

ja asiakkaiden lainansaantimahdollisuuksista. 

lisäksi korkojen muutokset voivat vaikuttaa jo 

toteutettujen investointien kannattavuuteen tai 

ne voivat muuttaa ifrs-vaatimusten mukaisten 

arvonalentumistestien kautta konsernin varojen 

käypiä arvoja. 

korkoriskin hallitsemiseksi velkarahoituksessa 

käytetään sekä vaihtuva- että kiinteäkorkoisia 

instrumentteja tai tarvittaessa johdannaisia, 

kuten koronvaihtosopimuksia. lisäksi tavoittee-

na on, että lainojen maturiteetti toisaalta vas-

taa liiketoiminnan tarpeita ja toisaalta jakautuu 

erimittaisiin jaksoihin, mikä hajauttaa konser-

nin rahoitusriskejä ja vaikuttaa kokonaisriskin 

määrään. vaihtuvakorkoisessa rahoituksessa 

lainojen korot on pääsääntöisesti sidottu 3 – 12 

kuukauden euribor-korkoihin, joiden muutokset 

vaikuttavat sitten konsernin rahoituksen koko-

naiskustannuksiin ja –kassavirtoihin.

konsernin lyhytaikaiset saamiset ovat pääosin 

kiinteäkorkoisia määräaikaistalletuksia, joiden 

maturiteetit vaihtelevat. konsernin sijoituk-

sista lyhytaikaiset sijoitukset korkorahastoihin 

altistavat konsernin korkoriskille. näitä sijoi-

tuksia oli 31.12.2007 noin 176 miljoonaa euroa 

(31.12.2006: 0 milj.), josta noin 85 % on välit-

tömästi tilinpäätöspäivän jälkeen talletettu 3-12 

kuukauden määräaikaistalletuksiin kiinteällä 

korolla. lyhytaikaisten talletusten ja sijoitusten 

Herkkyysanalyysi, konsernitase 31.12.2007

(tuhatta) ruB JPY usd

saamiset valuutassa 1 013 437 89 369 337
käteisvarat valuutassa 106 890 11 239 11
Nettovarat yhteensä valuutassa 1 120 328 100 607 347
nettovarat yhteensä eur 31 132 610 236

Herkkyysanalyysi verrattuna tase-erien muuntamisessa käytettyihin valuuttakursseihin 

(keskikursseihin)

(tuhatta) eur/ruB eur/JPY eur/usd

valuutan muutos vs. euro
10 % vahvistuminen 32,387 148,437 1,325
5 % vahvistuminen 34,187 156,684 1,398
0 % ei muutosta 35,986 164,930 1,472
-5 % heikentyminen 37,785 173,177 1,546
-10 % heikentyminen 39,585 181,423 1,619

valuuttakurssin muutoksen vaikutus vs. tilinpäätöksessä käy-
tetty kurssi

tasearvon muutos tuhansina euroina

10 % vahvistuminen 3 459 68 26
5 % vahvistuminen 1 639 32 12
0 % ei muutosta 0 0 0
-5 % heikentyminen -1 482 -29 -11
-10 % heikentyminen -2 830 -55 -21
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duraatio on alhainen, mikä pienentää konsernin 

korkoriskiä. 

konsernin tulot ja operatiiviset kassavirrat ovat 

pääosiltaan riippumattomia markkinakorkojen 

vaihteluista.

konserni voi ottaa lainaa joko kiinteäkorkoisena 

tai vaihtuvakorkoisena. konsernin velat ovat 

pääsääntöisesti muuttuvakorkoisia. korkoriskiä 

on osittain suojattu koronvaihtosopimuksilla, 

näiden koronvaihtosopimuksella suojattujen 

lainojen pääoma 31.12.2007 oli yhteensä 5,2 

miljoonaa euroa (31.12.2006: 0,0 milj.).

seuraavalla sivulla on kuvattu markkinakorko-

jen muutoksen karkeata vaikutusta konsernin 

tuloslaskelmaan, mikäli talletusten ja lainojen 

korot muuttuisivat. korkojen muutoksen vaiku-

tus on otettu huomioon vain vaihtuvakorkoisis-

sa erissä. 

Herkkyysanalyysi on suuntaa-antava ja se kos-

kee ensisijaisesti tulevia kahdentoista kuukau-

den kausia, jos niiden mukainen taserakenne 

vastaisi tilinpäätöshetken 31.12.2007 tilannet-

ta, ja siten soveltuu ensisijaisesti tilikauden 

2008 tuloslaskelman korkotuottojen ja –kulujen 

vaihteluiden arvioimiseen. erityisesti konsernin 

kesällä 2007 suorittamien osakeantien vaiku-

tuksesta konsernin likvidien varojen määrä on 

lisääntynyt huomattavasti, mikä on vaikuttanut 

tilikauden 2007 jälkimmäisen puoliskon kor-

kotuottojen määrän voimakkaaseen kasvuun. 

lisäksi mahdollisesti toteutettavat yrityshankin-

nat tai muut investoinnit voivat muuttaa kon-

sernin rahoitusrakennetta merkittävästi.

Herkkyysanalyysi

Herkkyysanalyysin pääoletukset:

 markkinakorkojen muuttuessa talletusko-• 

rot (uusille talletuksille) muuttuvat kuten 

lainakorot, ts. molemmat perustuvat mark-

kinakorkoihin; kiinteäkorkoisten talletusten 

ja lainojen korko kuitenkin muuttumaton, 

samoin koronvaihtosopimusten kautta de 

facto kiinteän koron sopimukset

konsernin lainat ja talletukset euromääräi-• 

sesti 31.12.2007 tilanteen mukaiset koko 

vuoden ajan

eri valuutoissa olevien talletusten ja lainojen • 

korot muuttuvat täysin toisiaan vastaavasti

kaikki konsernissa 31.12.2007 olevat yhtiöt • 

ja niiden talletus- ja lainamäärät vakiot ja 

otetaan huomioon täydeltä 12 kuukauden 

ajalta

käteisvarojen koron muutosta ei oteta • 

huomioon

talletusten keskimaturiteetin oletaan olevan • 

6 kuukautta, tällöin korkojen muutos tulee 

lainojen korkokuluihin koko vuodelle ja tal-

letuksiin puolelle vuodelle; todellisuudessa 

lainojen euribor-korkojen muutokset eivät 

tapahdu tarkalleen vuoden alussa

korollisten saamisten ja velkojen jako kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin oli seuraava tilinpäätöshetkillä 

31.12.2007 ja 31.12.2006:

Saamisten ja velkojen korkoperusta

teur 31.12.2007 31.12.2006

kiinteäkorkoiset
saamiset 131 623 6 793
velat -4 475 -2 465

Kiinteäkorkoiset varat ja velat, netto 127 148 4 328

vaihtuvakorkoiset
saamiset 1 865 168
velat -35 474 -11 121

Vaihtuvakorkoiset varat ja velat, netto -33 609 -10 952

Korolliset nettovelat 93 540 -6 624
(+ = nettosaaminen; - = nettovelka)
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erillisessä arvonalentumisia kuvaavassa osi-

ossa on kerrottu arvonalentumistestausten 

herkkyyttä muutoksil le laskentakoroissa. 

markkinakorkojen muutokset ovat yksi käytet-

tyyn laskentakorkoon vaikuttava komponentti. 

arvonalentumistestien tulosten muutokset 

voivat muuttaa konsernin tilikauden tulosta ja 

taseen omaisuuserien arvoja.

(iii) Luottoriski

luottoriski voi realisoitua, mikäli konsernin 

kanssa vastapuolena kauppa-, sijoitus tai muus-

sa sopimuksessa oleva vastapuoli ei pysty vas

taamaan sitoumuksistaan, jolloin siitä seuraisi 

taloudellista vahinkoa konsernille. konsernin 

toimintatapa määrittelee asiakkaiden, sijoi-

tustransaktioiden ja johdannaissopimusten 

vastapuolten luottokelpoisuusvaatimukset sekä 

sijoitusperiaatteet. merkittävimmissä myyntiso-

pimuksissa vastapuolen luottokelpoisuustiedot 

tarkistetaan. 

konsernin talonrakentamisen liiketoimintaryh-

mä saa asiakkailtaan ennakkomaksuja talojen 

valmistusasteen mukaisessa tahdissa, mikä sel-

västi pienentää mahdollisia luottoriskejä.

Huonekaluliiketoimintaan liittyy merkittävä riip-

puvuus yhdestä asiakkaasta. liiketoiminta on 

jatkanut useita vuosia kyseisen asiakkaan kans-

sa, mutta varmuutta ei ole olemassa siitä, että 

kaikissa olosuhteissa liiketoiminta olisi jatkossa 

vastaavalla tasolla. tähän asiakaskeskittymäris-

kiin ei liity konsernin arvion mukaan luottoriskiä, 

mutta asiakkaan mahdollisesta menetyksestä tai 

sen kauppavolyymin putoamisesta nykytasosta 

voisi aiheutua merkittävää taloudellista haittaa 

lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä.

konsernin sahaliiketoimintaryhmällä on kaksi 

pääasiallista markkinasegmenttikeskittymää 

asiakkaissaan: toisaalta kotimaan talonraken-

tamisteollisuus ja toisaalta Japanin vientimark-

kina. näiden markkina-alueiden kysyntätilan-

teiden muutokset voivat vaikuttaa olennaisesti 

liiketoimintaryhmän kannattavuuteen, jos mah-

dollisesti menetettävälle myynnille ei löydetä 

asiakkaita muilta segmenteiltä. konsernin 

sahaliiketoimintaryhmään kuuluvalla pakkaus-

lavayksiköllä on merkittävä asiakasriippuvuus 

muutamasta suuresta asiakkaasta, mutta sitä 

riskiä pienentää olennaisesti kirjallisesti tehty 

vuoteen 2011 ulottuva toimitussopimuskoko-

naisuus. sahaliiketoimintaryhmän sahatavaran 

vientikaupassa luottoriskiltä on suojauduttu 

luottovakuutuksin. 

konsernilla ei ole muita merkittäviä saatavien 

luottoriskikeskittymiä, koska sillä on laaja asia-

kaskunta, ja se on jakautunut maantieteellisesti 

eri puolille ja se luotottaa vain sellaisia yrityksiä, 

joilla on moitteettomat luottotiedot. konsernin 

hoivapalveluliiketoiminnan liikevaihdosta valta-

osa kertyy laskutuksesta suomalaisilta kunnilta. 

konsernilla on, erityisesti kesällä 2007 toteu-

tetun osakeannin seurauksena, merkittävät 

likvidit varat, jotka on sijoitettu ruukki Group 

oyj:n hallituksen tekemien periaatepäätösten 

mukaisesti lyhytaikaisiin korkoinstrumenttei-

hin. tilinpäätöshetkellä 31.12.2007 konsernin 

likvideistä varoista yli 90 % oli talletettu tai 

sijoitettu euromääräisiin instrumentteihin ja 

vajaa 10 % ruplamääräisiin pankkitalletuksiin. 

euromääräisistä sijoituksista osa oli hajaute-

Koron muutoksen vaikutus korkokuluihin ja tuottoihin, konsernitase 31.12.2007

keskimääräinen muutos tilikauden 2007 keskikorossa vs. 
31.12.2007 korkotaso %-yksiköissä,  
% p.a. 

muutos korko-
tuotoissa koko 

vuodelle

muutos korko-
kuluissa koko 

vuodelle

netto- 
vaikutus koko 

vuodelle

-1,00 % -968 299 233 861 -734 438
-0,75 % -726 224 175 396 -550 828
-0,50 % -484 149 116 931 -367 129
-0,25 % -242 075 58 465 -183 609
0,00  % 0 0 0
0,25 % 242 075 -58 465 183 609
0,50 % 484 149 -116 931 367 129
0,75 % 726 224 -175 396 550 828
1,00 % 968 299 -233 861 734 438
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tuissa lyhyen koron rahastoissa ja osa pankki-

talletuksissa. tilinpäätöspäivän jälkeen suurin 

osa rahastosijoituksista, jotka ovat kaikki lyhyen 

koron rahastoissa, on lunastettu ja saadut varat 

on talletettu lyhytaikaisiin talletuksiin.  lisäksi 

konsernilla on rahavaroiksi luettavia talletuksia 

pankeissa, valtaosin suomessa suomalaisissa 

pankeissa. vastapuoliriskin pienentämiseksi 

määräaikais- tai avistatalletukset suomessa ja 

venäjällä on tehty vain rahoituslaitoksiin  ja ne 

on hajautettu useamman vastapuolen kesken. 

tilikauden aikana tulosvaikutteisesti kirjattujen 

luottotappioiden määrä ei ole ollut merkittävä. 

konsernin luottoriskin enimmäismäärä vastaa 

tilinpäätöshetkellä saamisten kirjanpitoarvoa 

31.12.2007.

(iv) Maksuvalmiusriski

konsernissa pyritään jatkuvasti arvioimaan ja 

seuraamaan liiketoiminnan vaatiman inves-

tointi- ja käyttöpääomarahoituksen määrää, 

jotta konsernilla olisi tarpeeksi likvidejä varoja 

toiminnan rahoittamiseksi ja erääntyvien laino-

jen takaisinmaksuun. rahoituksen saatavuus 

ja joustavuus pyritään takaamaan käyttämällä 

rahoituksen hankinnassa useita pankkeja ja ra-

hoitusmuotoja sekä sopimalla rahoituslimiittejä. 

ennusteet sekä tulevista että lähtevistä rahavir-

roista otetaan huomioon, kun konsernin yhtiöt 

tekevät ylijäämälikviditeetin sijoituspäätöksiä 

ja suunnittelevat lyhyen ja pitkän aikavälin 

rahoitustarpeita. 

mikäli maksuvalmiusriskit realisoituisivat, se 

todennäköisesti aiheuttaisi viivästyskorkoja 

ja mahdollisesti vaikeuttaisi yhteistyötä tava-

ran- ja palveluntoimittajien kanssa, mikä voisi 

jatkossa vaikuttaa niihin hinta- ja muihin ehtoi-

hin, joilla konserni hankkii tuotantopanoksia tai 

rahoitusta.
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konsernin velkojen maturiteettijakauma oli tilinpäätöshetkellä seuraava:

31.12.2007

teur kirjanpitoarvo rahavirrat (maksut) alle 6 
kk kuluessa

(maksut) 6-12 
kk kuluessa

(maksut) 1-2 
vuoden  

kuluessa

(maksut) 
2-5 vuoden 

kuluessa

(maksut) yli 
5 vuoden 
kuluttua

Rahoitusvelat
vakuudelliset lainat rahoituslaitoksilta 31 931 -36 976 -8 059 -3 030 -4 649 -10 363 -10 875
vakuudettomat lainat rahoituslaitoksilta 1 553 -1 984 -68 -39 -1 138 -739 0
vaihtovelkakirjalainat 0 0 0 0 0 0 0
rahoitusleasingvelat 3 321 -3 321 -410 -410 -626 -1 877 0
osto- ja muut velat 42 454 -42 713 -38 788 -1 552 -922 -741 -710
Pankkitililimiitit 3 704 -4 799 -130 -107 -214 -643 -3 704

Johdannaissopimukset
termiinit

kassasta maksut -839 -4 055 -4 055 0 0 0 0
kassaan maksut 4 849 489 0 0 0 0

korkoswapit 161 161 17 36 72 36 0
Yhteensä 82 291 -92 839 -50 644 -5 102 -7 477 -14 327 -15 289

31.12.2006

teur kirjanpitoarvo rahavirrat (maksut) alle 6 
kk kuluessa

(maksut) 6-12 
kk kuluessa

(maksut) 1-2 
vuoden  

kuluessa

(maksut) 
2-5 vuoden 

kuluessa

(maksut) yli 
5 vuoden 
kuluttua

Rahoitusvelat
vakuudelliset lainat rahoituslaitoksilta 9 145 -10 954 -1 853 -1 349 -3 060 -4 029 -662
vakuudettomat lainat rahoituslaitoksilta 51 -56 0 0 -56 0 0
vaihtovelkakirjalainat 1 585 -1 768 -1 768 0 0 0 0
rahoitusleasingvelat 130 -155 -33 -30 -48 -44 0
osto- ja muut velat 43 709 -44 635 -38 928 -1 384 -1 941 -2 045 -339
Pankkitililimiitit 50 -50 -50 0 0 0 0

Johdannaissopimukset
valuuttatermiinit

kassasta maksut -13 462 -12 329 -12 329 0 0 0 0
kassaan maksut 10 792 9 589 9 589 0 0 0 0

korkoswapit 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 52 000 -60 358 -45 370 -2 763 -5 106 -6 117 -1 002
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Tuotantopanosten hintaan ja saatavuu-

teen liittyvät riskit

konserni on altistunut erilaisiin tuotantopanok-

siin liittyville hintariskeille. 

tuotantopanoksiin liittyviä hintariskejä pyritään 

hallitsemaan tuotteiden ja palveluiden hinnoitte-

lulla siten, että kustannuskomponenttien nousun 

vaikutus saataisiin siirrettyä myös myyntihintoi-

hin. tämä ei kuitenkaan ole aina mahdollista tai 

siinä voi olla sopimus- tai kilpailusyistä johtuvia 

viiveitä. konsernin huonekaluliiketoiminta tulee 

oletettavasti jatkossa sitomaan myyntihintojen 

kehityksen aiempaa tiiviimmin pääraaka-ainei-

den kustannuskehitykseen.

konsernin teollista tuotantotoimintaa har-

joittavat yksiköt altistuvat raaka-aineiden ja 

materiaalien saatavuuteen, laatuun ja hinnan-

vaihteluihin liittyviin riskeihin. näiden riskien 

pienentämiseksi konsernin liiketoimintayhtiöt 

tekevät pääsääntöisesti pitkäaikaisia sopimuk-

sia tunnettujen vastapuolten kanssa. lisäksi 

konsernin sahaliiketoimintaryhmä on tilikaudella 

2007 lisännyt oman tukkipuun hankintaa oman 

hankintaorganisaation kautta. Hyödykkeiden 

hintariskien suojaaminen johdannaissopimuk-

silla ei ole pääsääntöisesti mahdollista tai ta-

loudellisesti soveltuvin ehdoin toteutettavissa, 

joten konsernilla ei 31.12.2007 ole voimassa 

olevia hyödykejohdannaissopimuksia. 

tilikaudella 2008, ottaen huomioon tammi-

kuussa 2008 hankitun Junnikkala oy:n vaiku-

tus, konsernin havutukkipuun käytön yhtiöiden 

liiketoiminnan raaka-aineena arvioidaan olevan 

noin 800.000 kuutiota vuodessa. tällöin yhden 

euron keskimääräinen hinnan nousu kuutiol-

ta (eur/m3) havutukkipuun tehdashinnassa 

heikentäisi konsernin liikevoittoa noin 800 

tuhatta euroa olettaen, että myyntihinnat ja 

muut kulut pysyisivät ennallaan. vastaavasti 

konsernin sahaliiketoimintaryhmän tavoittee-

na on myydä arviolta noin 400.000 kuutiota 

sahatavaraa vuoden 2008 aikana. tällöin vas-

taavasti yhden euron keskimääräinen sahatava-

ran tehdasmyyntihinnan lasku kuutiolta (eur/

m3) heikentäisi konsernin liiketulosta noin 400 

tuhatta euroa olettaen, että kulut säilyisivät 

vakiona. käytännössä usein osto- ja myyntihin-

tojen muutokset ovat samansuuntaisia, vaikka 

korrelaatio ei olekaan täydellinen ja vaikka 

hinnan muutosten ajoituksessa voi olla eroa. 

lisäksi ruukki Group- konsernin huonekalu- ja 

talonrakentamisliiketoiminnat ovat merkittäviä 

jalostetun puuraaka-aineen käyttäjiä, mikä ole-

tettavasti osittain eliminoisi käytännössä edellä 

kuvattujen sahaliiketoimintaryhmän liikevoiton 

muutosten vaikutuksen koko konsernin tulok-

sen kannalta.

kaikkien konsernin yhtiöiden toimintaan vai-

kuttaa myös ammattitaitoisen henkilökun-

nan saatavuus ja palkkakustannusten taso. 

Puuperusteisissa liiketoiminnoissa henkilöstöku-

lujen suhteellinen osuus on selkeästi pienempi 

kuin henkilövaltaisessa hoivapalveluliiketoimin-

nassa, joissa sovitut ja mahdollisesti tulevat 

palkankorotukset voivat vaikuttaa merkittävästi 

liiketoiminnan kannattavuuteen.

tilikaudella 2007 konsernin toteutuneet henki-

löstökulut olivat yhteensä 32.037 tuhatta euroa. 

mikäli vuonna 2008 konsernin henkilöstökulut 

olisivat keskimäärin yhden prosentin korkeam-

malla verrattuna tilikauden 2007 toteutuneisiin 

henkilöstökuluihin, olisi tällaisen yhden prosen-

tin keskimääräisen palkankorotuksen vaikutus 

konsernin liikevoittoon noin 3.200 tuhatta 

euroa heikentävä. tämä perustuu oletukseen, 

että henkilöstön määrä ja tuottavuus pysyisivät 

vakiona ja että kohonneilla kustannuksilla ei 

olisi vaikutusta myyntihintoihin.



TUNNUSLUVUT

2007 2006 2005 2004

Liikevaihto, tEUR 213 910 125 459 91 936 71 705
Liikevoitto/-tappio, tEUR 15 674 13 048 9 340 5 603
% liikevaihdosta 7,3 % 10,4 % 10,2 % 7,8 %
Voitto/tappio ennen veroja, tEUR 19 158 12 156 8 465 3 985
% liikevaihdosta 9,0 % 9,7 % 9,2 % 5,6 %
Oman pääoman tuotto (ROE), % 5,8 % 19,1 % 29,9 % 19,9 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 8,8 % 17,7 % 25,4 % 21,2 %
Omavaraisuusaste, % 85,1 % 60,1 % 32,9 % 20,0 %
Bruttoinvestoinnit, tEUR 34 442 14 330 5 696 15 919
% liikevaihdosta 16,1 % 11,4 % 6,2 % 22,2 %
Henkilöstö keskimäärin 866 570 387 319
Osakekohtainen tulos, EUR (laimentamaton) 0,06 0,07 0,07 0,03
Osakekohtainen tulos, EUR (laimennettu) 0,06 0,06 0,05 0,02
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 1,42 0,42 0,26 0,16
Osingot 4 079 3 148 0
Osakekohtainen osinko, EUR 0,03 0,02 0,00
Osinko tuloksesta, % 41,9 % 34,7 % 0,0 %
Efektiivinen osinkotuotto, % 2,5 % 3,7 % 0,0 %
Hinta/voitto-suhde (P/E), EUR 48,6 16,8 9,4 15,7
Osakkeen ylin kurssi, EUR 3,59 1,23 0,70 0,50
Osakkeen alin kurssi, EUR 1,18 0,64 0,30 0,30
Tilikauden kaupankäyntivolyymilla painotettu 
keskikurssi, EUR 2,40 0,84 0,54 0,41

Osakekannan markkina-arvo, tEUR 817 896 163 156 54 370 32 712
Osakkeiden vaihto, tEUR 623 228 84 819 24 709 8 605
Osakkeiden vaihto, % 89,7 % 86,0 % 53,7 % 25,7 %
Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän 
keskiarvo tilikauden aikana, laimentamaton 
(1 000)

217 889 118 052 83 188 80 317

Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän 
painotettu keskiarvo tilikauden aikana, 
laimennettu, (1 000)

221 432 135 996 106 468 84 939

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 
tilikauden lopussa, (1 000) 290 034 135 964 93 301 81 781

Oman pääoman 
tuottoprosentti  
(ROE)

Tilikauden tulos / (Oma pääoma + vähem-
mistöosuus) keskimäärin * 100

Sijoitetun pääoman 
tuottoprosentti 
(ROCE)

Tulos ennen veroja + korkokulut ja muut 
rahoituskulut / (taseen loppusumma - 
korottomat velat ) keskimäärin * 100 

Omavaraisuusaste Oma pääoma + vähemmistöosuus / taseen 
loppusumma - saadut ennakot * 100

Tulos /  
Osake (EPS) 
(laimentamaton)

Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva 
osuus tilikauden tuloksesta / Ulkona olevien 
osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän 
painotettu keskiarvo tilikauden aikana

Tulos /  
Osake (EPS) 
(laimennettu)

Emoyrityksen osakkeenomistajille kuu-
luva osuus tilikauden tuloksesta / Ulkona 
olevien osakkeiden laimennusvaikutuksella 
oikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo 
tilikauden aikana  

Oma pääoma / 
Osake

Oma pääoma / osakkeiden osakeantioikai-
stu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osinko / Osake

Osakeantioikaistu osinko osaketta kohden 
lasketaan jakamalla tilikauden osinko 
osaketta kohden tilikauden jälkeen tapahtu-
neiden osakeantien oikaisukertoimilla.

Osinko / Tulos Osakekohtainen osinko / osakekohtainen 
tulos * 100

Efektiivinen 
osinkotuotto

Osakekohtainen osinko / osakeantioikaistu 
tilikauden viimeinen kaupantekokurssi * 100

Hinta / Voitto-
suhde (P/E)

Osakeantioikaistu tilikauden viimeinen 
kaupantekokurssi / osakekohtainen tulos

Tilikauden 
keskikurssi

Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto 
tilikaudella / tilikaudella vaihdettujen 
osakkeiden lukumäärä

Osakekannan 
markkina-arvo

Osakkeiden lukumäärä * tilikauden 
viimeinen kaupantekokurssi

Liikevoitto

Liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu 
kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan 
muut tuotot, vähennetään ostokulut 
valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 
varastojen muutoksella oikaistuna, vähen-
netään työsuhde-etuuksista aiheutuvat 
kulut, poistot, arvonalentumistappiot 
ja liiketoiminnan muut kulut. Kurssierot 
sisältyvät liikevoittoon, mikäli ne syntyvät 
tavanomaiseen liiketoimintaan liittyvistä 
eristä. Rahoitukseen liittyvät kurssierot 
kirjataan rahoitustuottoihin ja –kuluihin.

Tunnuslukujen laskentakaavat ja laskentaperusteet
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emoYHtiön tilinPÄÄtös
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emoYHtiön 
tuloslaskelma (fas)

teur liite 1.1.-31.12.2007 1.1.-31.12.2006

Liikevaihto e1 567 298
liiketoiminnan muut tuotot e2 37 4 978
materiaalit ja palvelut

aineet, tarvikkeet ja tavarat
ostot tilikauden aikana -158 -110

aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä -158 -110
materiaalit ja palvelut yhteensä -158 -110
Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -1 015 -391
Henkilösivukulut

eläkekulut -178 -58
muut henkilösivukulut -52 -29

Henkilösivukulut yhteensä -231 -87
Henkilöstökulut yhteensä -1 246 -479
Poistot ja arvonalentumiset e3

suunnitelman mukaiset poistot -54 -26
arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista -1 193 -2 919

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -1 247 -2 945
liiketoiminnan muut kulut -10 505 -2 049
Liikevoitto (-tappio) -12 553 -306
rahoitustuotot ja -kulut e4

tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä
osinkotuotot konserniyrityksiltä 10 622 858
osinkotuotot omistusyhteysyrityksiltä 1 433 84
muut korko- ja rahoitustuotot 0 0

saman konsernin yrityksiltä 974 271
muilta 5 725 410

korkokulut ja muut rahoituskulut 0 0
saman konsernin yrityksille -1 -6
muille -1 126 -482

rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 17 628 1 135
Voitto (tappio) ennen satunnaiseriä 5 075 829
satunnaiset erät e5

satunnaiset tuotot 5 600 0
satunnaiset erät yhteensä 5 600 0
Voitto (tappio) satunnaisten erien jälkeen 10 675 829
tuloverot e6

tilikauden ja aik. tilikauden verot -185 -329
Tilikauden tulos 10 490 500
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teur liite 31.12.2007 31.12.2006

Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
aineettomat hyödykkeet e7

aineettomat oikeudet 111 5
aineettomat hyödykkeet yhteensä 111 5
aineelliset hyödykkeet

koneet ja kalusto e7 90 95
muut aineelliset hyödykkeet e7 2 2

aineelliset hyödykkeet yhteensä 92 97
sijoitukset e8

osuudet saman konsernin yrityksissä 38 541 29 941
osuudet omistusyhteysyrityksissä 1 280 4 781
saamiset saman konsernin yrityksiltä 2 701 1 947
saamiset omistusyhteysyrityksiltä 50 50
muut saamiset 0 0

sijoitukset yhteensä 42 571 36 719
Pysyvät vastaavat yhteensä 42 775 36 821

saamiset e9
Pitkäaikaiset saamiset

saamiset saman konsernin yrityksiltä 56 727 15 750
muut korolliset saamiset 1 380 0

Pitkäaikaiset saamiset  yhteensä 58 107 15  750

lyhytaikaiset saamiset
myyntisaamiset 0 74
saamiset saman konsernin yrityksiltä 3 799 552
saamiset omistusyhteysyrityksiltä 0 21
muut korolliset saamiset 1 509 6 812
muut korottomat saamiset 749 596
siirtosaamiset 4 182 1 460

lyhytaikaiset saamiset yhteensä 10 239 9 516

rahoitusarvopaperit
muut arvopaperit 275 056 0

rahoitusarvopaperit yhteensä 275 056 0
rahat ja pankkisaamiset 28 384 3 493
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 371 787 28 759

Vastaavaa yhteensä 414 561 65 580

teur liite 31.12.2007 31.12.2006

Vastattavaa
Oma pääoma e10

osakepääoma 23 642 23 018
Ylikurssirahasto 25 223 24 195
sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahasto 345 309 424

edellisten tilikausien voitto/tappio 2 133 5 712
tilikauden voitto/tappio 10 490 500

oma pääoma yhteensä 406 797 53 848

Vieras pääoma e11
Pitkäaikainen vieras pääoma

vaihdettava pääomalaina 0 9
lainat rahoituslaitoksilta 4 005 1 235
velat saman konsernin yrityksille 0 28
velat omistusoikeusyrityksille 5 5

Pitkäaikaiset velat yhteensä 4 010 1 278

lyhytaikainen vieras pääom
vaihdettava pääomalaina 0 1 643
lainat rahoituslaitoksilta 1 280 380
velat saman konsernin yrityksille 0 5
ostovelat 379 160
ostovelat saman konsernin yrityksille 7 1
muut velat 692 7 937
siirtovelat 1 397 328

lyhytaikaiset velat yhteensä 3 754 10 454
vieras pääoma yhteensä 7 764 11 732

Vastattavaa yhteensä 414 561 65 580

emoYHtiön tase (fas)
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teur 1.1.-31.12.2007 1.1.-31.12.2006

liiketoiminnan raHavirrat
tilikauden voitto 10 490 500
oikaisut:

suunnitelman mukaiset poistot 54 26
luovutusvoitot ja -tappiot 
investoinneista -11 -4 961

arvonalentumiset 1 193 2 919
rahoitustuotot ja -kulut ilman 
arvonalentumisia -17 628 -1 135

konserniavustukset -5 600 0
tuloverot 185 681
muut oikaisut 1 0

rahavirta ennen käyttöpääoman 
muutosta -11 315 -1 970

käyttöpääoman muutos:
lyhytaikaisten liikesaamisten muutos -2 388 -2 107
lyhytaikaisten korottomien velkojen 
muutos 1 072 1 254

maksetut korot ja maksut muista 
liiketoiminnan rahoituskuluista 0 -2

maksetut välittömät verot -102 -3 477
liiketoiminnan rahavirta -12 734 -6 302

investointien raHavirrat
investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin -156 -11

aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
luovutustulot 0 0

investoinnit tytär- ja osakkuusyhtiöihin ja 
sijoituksiin -5 772 -9 702

Yrityshankintojen lisäkauppahintaerien 
maksu -7 070 -5 793

luovutustulot tytär- ja osakkuusyhtiöistä 
ja sijoituksista 7 154 4 183

maksetut korot investoinneista 0 -6
saadut osingot investoinneista 12 055 942
investointien nettorahavirta 6 212 -10 387

teur 1.1.-31.12.2007 1.1.-31.12.2006

raHoituksen raHavirrat
maksullinen osakeanti 343 850 21 600
Pitkäaikaisten lainojen nostot 4 500 1 900
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -830 -285
Pitkäaikaiset lainat konserniyhtiöiltä -33 0
lyhytaikaiset lainat konserniyhtiöille 0 -1 625
lyhytaikaisten konsernilainojen 
takaisinmaksut 0 1625

annetut pitkäaikaiset lainat 
konserniyhtiöille -41 601 -8 650

Pitkäaikaisten konsernilainojen 
takaisinmaksut 138 0

annetut pitkäaikaiset lainat muille -1 380 0
tehdyt lyhytaikaiset talletukset -103 478 0
tehdyt lyhytaikaiset rahastosijoitukset -173 056 0
maksetut osingot -4 077 -3 146
saadut konserniavustukset 3 100 0
saadut korot ja rahamarkkinasijoitusten 
tuotot 4 667 325

maksetut korot -386 -553
rahoituksen rahavirta 31 412 11 191

raHavaroJen muutos 24 890 -5 497
rahavarat tilikauden alussa 3 493 8 991
rahavarat tilikauden lopussa 28 384 3 493

rahavarojen muutos 24 890 -5 497

raHavirtalaskelma (fas)
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EMOYHTIÖN ERILLISTILINPÄÄTÖKSEN 

LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laajuus ja 

laskentaperiaatteet

Yhtiö on laatinut tilinpäätöksen kotimaisen 

kirjanpitolainsäädännön ja normiston (fas) 

mukaisesti. konsernitilinpäätös on laadittu 

kansainvälisten tilinpäätösstandardien (ifrs) 

mukaisesti. konsernitilinpäätös on esitetty erik-

seen omana tasekirjan osana.  

tytäryritysten ja osakkuusyritysten omistus-

osuudet ja tiedot liittämisestä konserniin on 

esitetty liitetiedoissa.  

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät

Yhtiön sijoitukset osakkuusyritysten osakkeisiin 

ja velkakirjainstrumentteihin on esitetty tasees-

sa mahdollisilla arvonalentumisilla alennettuun  

tasearvoon. konserni- ja osakkuusyrityksiltä 

saadut osingot on kirjattu tuloslaskelman rahoi-

tustuottoihin.  

Yhtiön käyttöomaisuus on merkitty taseeseen 

poistoilla vähennettyyn hankintamenoon. muut 

omaisuus- ja velkaerät on merkitty taseeseen 

hankintamenoon.  

Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

käyttöomaisuuden hankintamenot poistetaan 

ennalta laadittujen suunnitelmien mukaisesti. 

Poistosuunnitelmat on määritelty kokemuspe-

räisesti.  

käyttöomaisuushyödyke Poistoprosentti ja   
   poistomenetelmä  
aineettomat oikeudet 5 vuoden tasapoisto 
atk-laitteet  2 vuoden tasapoisto 
koneet ja kalusto  5 vuoden tasapoisto 
muu koneet ja kalusto 5 vuoden tasapoisto 
moottoriajoneuvot  6 vuoden tasapoisto

atk-laitteiden ja muiden koneiden ja kaluston 

poistossa on tilikauden aikana siirrytty meno-

jäännöspoistoista tasapoistoihin, sillä tasapois-

tojärjestelmällä poistot saadaan vastaamaan 

paremmin hyödykkeen taloudellista käyttöikää 

ja -arvoa. 

Ulkomaanrahan määräisten erien kurssa-

usperusteet 

ulkomaanrahan määräiset erät on kirjattu 

suomen valuutaksi syntymispäivän kurssiin. 

tilinpäätöshetkellä yhtiöllä ei ole ulkomaan ra-

han määräisiä saamisia tai velkoja, ja muutoin-

kin ulkomaanrahan määräisten erien merkitys 

on ollut hyvin vähäinen yhtiön omassa toimin-

nassa.    

Päättyneen ja edellisen tilikauden tieto-

jen keskinäinen vertailukelpoisuus

tilikausi ja vertailukausi ovat olleet molemmat 

kalenterivuosia, ja siten pituudeltaan vertailu-

kelpoisia.  

Yhtiön rahoitusrakenteessa on tapahtunut tili-

kausilla 2006 ja 2007 useita oman ja vieraan 

pääoman ehtoisen rahoituksen muutoksia, 

joiden seurauksena yhtiön rahoitusrakenne on 

muuttunut merkittävästi. maaliskuussa 2006 to-

teutetulla osakeannilla kerättiin yhtiölle yhteen-

sä noin 21,6 miljoonaa euroa omaa pääomaa. 

osakeyhtiölain uudistuttua yhtiöllä on loka-

kuussa 2006 tehdyn yhtiökokouksen päätöksen 

mukaisesti perustettu uusi oman pääoman 

rahasto, ns. sijoitetun vapaan oman pääoman 

rahasto. kesä-heinäkuussa 2007 toteutetuilla 

osakeanneilla yhtiö sai lisää omaa pääomaa 

noin 343,8 miljoonaa euroa. Yhtiön rahoitusra-

kenne on tehdyillä toimilla vahvistunut huomat-

tavasti. kesän 2007 antien seurauksen yhtiön 

rahoitustuotot ovat vuoden 2007 jälkimmäisellä 

puoliskolla olleet selvästi aiempaa suuremmat. 

tilikaudella 2006 on tehty merkittäviä ar-

vonalentumiskirjauksia konserni- ja osakkuus-

yhtiöosakkeiden arvosta, pääosin huonekalulii-

ketoimintaa harjoittavien yhtiöiden osakkeisiin. 

tuloslaskelmassa kaikki arvonalentumiset on 

esitetty liikevoiton yläpuolella, mikä vastaa 

myös konsernitilinpäätöksen esitystapaa. 

tilikaudella 2007 on tehty joitakin arvonalen-

tumiskirjauksia tytäryhtiöosakkeiden arvosta 

niiden tuleviin tulonodotuksiin perustuen. 

Yhtiön liiketoiminnan luonteen vuoksi erilaisten 

yritysjärjestelyjen tai muiden kertaluonteinen 

tapahtumien vaikutus yhtiön tuloslaskelmaan, 

taseeseen ja rahoitusasemaan voi olla hyvin 

merkittävä, mikä vaikeuttaa vertailukelpoisuut-

ta ja tulevaisuuden ennakointia.  
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Yrityskauppoihin liittyvät tulevat 

kauppahintaerät

Yhtiöllä ei 31.12.2007 ollut sitoumuksia, joiden 

perusteella se olisi velvoitettu maksamaan lisä-

kauppahintoja ostamistaan yrityksistä. 

Yhteenveto tilikaudella 2007 yhtiön teke-

mistä yritysjärjestelyistä  

konserniyritykset: 

incap furniture oy:n omistusosuuden nosto, • 

kun otetaan huomioon yhtiön tytäryhtiön 

Hirviset Group oy:n vaikutus; 02/2007 

tehdyillä kaupoilla (47,3 % => 70,3 %) ja 

myöhemmin incap furnituren omien toimien 

seurauksena (70,3 % => 71,0 %) 

oplax oy:n omistusosuuden nosto 3/2007 • 

(24,53 % -> 100 %) 

alumni oy:n omistusosuuden nosto 9/2007 • 

(69,44 % -> 100 %)

osakkuusyritykset: 

valtimo Components oyj:n osakeanti 1/2007 • 

ja osittainen myynti 3/2007 (39,2 % -> 24,9 

%)

E1. Liikevaihto

Toimialoittainen jakauma

teur 2007 2006

Puukomponenttikauppa 183 78
Palveluiden myynti 297 168
muu liikevaihto 87 52
Yhteensä 567 298

Maantieteellinen jakauma

teur 2007 2006

suomi 384 220
eu-maat 183 78
Yhteensä 567 298

E2. Liiketoiminnan muut tuotot

teur 2007 2006

konserniyritysten osakkeiden luovutusvoitot 0 266
osakkuusyritysten osakkeiden luovutusvoitot 16 4 695
vuokratuotot 21 17
Yhteensä 37 4 978

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT
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E3. Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot 

teur 2007 2006

aineettomat oikeudet -12 -2
koneet ja kalusto -42 -25
Yhteensä -54 -26

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien 

sijoituksista

teur 2007 2006

arvonalentumiset kon-
serniyritysten osakkeista -627 -1 492

arvonalentumiset 
konserniyrityksille 
annetuista lainoista

-565 0

arvonalentumiset 
osakkuusyritysten 
osakkeista

0 -1 345

arvonalentumiset 
lainasaamisista 
osakkuusyrityksiltä

0 -1

arvonalentumiset 
lainasaamisista muilta 0 -80

Yhteensä -1 193 -2 919

arvonalentumiset on esitetty liikevoiton ylä-

puolella, mikä vastaa myös osakkuusyhtiöiden 

tulo-osuuksien esitystapaa. edellä mainittujen 

arvonalennusten arvostusperusteena on mui-

den kriteerien ohella ollut saattaa emoyhtiön 

erillistilinpäätöksen tasearvot näiltä osin mah-

dollisimman tarkoin vastaamaan konsernin 

ifrs-laskennan arvostusperiaatteita.

E4. Rahoitustuotot ja -kulut

teur 2007 2006

osinkotuotot saman konsernin yrityksiltä 10 622 858
osinkotuotot osakkuusyrityksiltä 1 433 84
korko- ja rahoitustuotot

saman konsernin yrityksiltä 974 271
muilta 5 725 410

korko- ja rahoituskulut
saman konsernin yrityksille -1 -6
muille -1 126 -482

Yhteensä 17 628 1 135

 
E5. Satunnaiset erät 
 

teur 2007 2006

konserniavustukset 5 600 0
Yhteensä 5 600 0
 
 
E6. Tuloverot 
 

teur 2007 2006

tilikauden voitto 10 490 500
oikaisut tilikauden voittoon verotettavan tulon 
laskemiseksi -9 983 2 119

verotettava tulo 507 2 619
ennakkoverot 10 490 500
tilikauden verotettavan tulon perusteella tehty jaksotus 1 899 1 350
tilikauden laskettu vero -132 - 681
aikaisempien tilikausien veroerien huomioon ottaminen
veronpalautukset edellisiltä tilikausilta 352
lisäverot edellisiltä tilikausilta -53
tuloslaskelman tuloverot, netto -185 -329
tuloverosaaminen 31.12. 1 899 1 350
tuloverovelka 31.12. 0 0
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TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT 

LIITETIEDOT

E7. Käyttöomaisuushyödykkeet 
 

teur 31.12.2007 31.12.2006

Aineettomat oikeudet
Hankintameno tilikauden alussa 35 33

lisäykset 118 2
vähennykset 0 0

Hankintameno tilikauden lopussa 154 35

kertyneet poistot tilikauden alussa 31 29
tilikauden poisto 12 1

kertyneet poistot tilikauden lopussa 42 31
kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 111 5

Koneet ja kalusto
Hankintameno tilikauden alussa 170 167

lisäykset 37 3
vähennykset 0 0

Hankintameno tilikauden lopussa 208 170

kertyneet poistot tilikauden alussa 75 55
tilikauden poisto 42 20

kertyneet poistot tilikauden lopussa 118 75
kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 90 95

Muut aineelliset hyödykkeet
kirjanpitoarvo tilikauden alussa 2 2
kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 2 2
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E8. Sijoitukset 
 

teur osakkeet 
konserniyrityksissä

osakkeet 
omistusyhteys-

yrityksissä

saamiset 
konserniyrityksiltä

saamiset
omistusyhteys-

yrityksiltä
saamiset muut Yhteensä

Hankintameno
1.1.2007 32 000 9 560 1 947 169 80 66 027
lisäykset 5 729 42 33 11 492
vähennykset 46 0
siirrot erien välillä 3 497 -3 497 1 286 8 281
Hankintameno 31.12.2007 41 226 6 059 3 266 169 80 85 800

kertyneet poistot ja arvonalennukset 
1.1.2007 -2 058 -4 779 0 -120 -80 -4 197

vähennykset 0
tilikauden poisto 0
arvonalennukset -627 -565 -1 820
kertyneet poistot ja arvonalennukset 
31.12.2007 -2 686 -4 779 -565 -120 -80 -6 017

arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.2007 38 541 1 280 2 701 50 0 79 783
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Tytär- ja osakkuusyritykset

Tytäryritykset 

Yrityksen nimi ja kotipaikka
konsernin omis-

tusosuus -% 
31.12.2007

emoyhtiön
omistus -% 
31.12.2007

liitetty
konserniin

Päättyneet
tilikaudet

2007 muutokset
konsernin omistuksessa

Mikeva Oy,  Oulunsalo 100,0 100,0 1.7.2003 1.1-31.12.2007
mikon kuntoutuskodit oy, Parkano 100,0 0,0 30.9.2005 1.1-31.12.2007
terveyspalvelut mendis oy, seinäjoki 100,0 0,0 1.9.2006 1.1-31.12.2007
mendis Palvelukodit oy, seinäjoki 100,0 0,0 1.9.2006 1.1-31.12.2007
Ruukki Yhtiöt Oy, Espoo 100,0 100,0 1.7.2003 1.1-31.12.2007
ruukki Wood oy, espoo 100,0 0,0 1.7.2003 1.1-31.12.2007
Woodproc finland oy, siikajoki 100,0 0,0 1.7.2003 1.1-31.12.2007
ruukki Components oy, siikajoki 100,0 0,0 1.7.2003 1.1-31.12.2007
ruukki invest oy, espoo 100,0 0,0 1.7.2003 1.1-31.12.2007
ruukki Harvest oy, espoo 100,0 0,0 17.10.2007 1.1-31.12.2007
ruukki sawmill oy, espoo 100,0 0,0 17.10.2007 1.1-31.12.2007
utawood oy, utajärvi 100,0 0,0 1.7.2003 1.1-31.12.2007 rY: 67,7 % -> 100 % 
ooo ruukki invest oy kostroma, kostroma 
(venäjä) 100,0 0,0 30.9.2006 1.1-31.12.2007

ooo ruukki Harvest, kostroma (venäjä) 100,0 0,0 31.10.2007 1.1-31.12.2007 perustettu 2007
ooo ruukki lesopilnyj Zavod, kostroma (venäjä) 100,0 0,0 31.10.2007 1.1-31.12.2007 perustettu 2007
lappipaneli oy, kuusamo 100,0 0,0 31.12.2003 1.1-31.12.2007
airisniemen energia oy, kuusamo 100,0 0,0 31.12.2003 1.1-31.12.2007
laptimber oy, kuusamo 100,0 0,0 31.12.2003 1.1-31.12.2007
tervolan saha ja Höyläämö oy, keminmaa 91,4 0,0 31.12.2003 31.1-31.12.2007
vk timber oy, kittilä 91,4 0,0 31.12.2003 1.1- 31.12.2007
Oplax Oy, Oulu 100,0 100,0 15.2.2007 1.1-31.12.2007
Alumni Oy, Nastola 100,0 100,0 1.8.2003 1.1-31.12.2007 RG Oyj: 69,44 % -> 100 %
Pan-oston oy, nastola 100,0 0,0 1.8.2003 1.1-31.12.2007
selka-line oy, nastola 100,0 0,0 30.6.2004 1.1-31.12.2007
Pohjolan Design-Talo Oy, Oulunsalo 90,1 90,1 1.1.2004 1.1-31.12.2007
nivaelement oy, nivala 90,1 0,0 1.12.2006 1.1-31.12.2007
rG design-talotekniikka oy, ii 63,2 0,0 1.7.2007 1.1-31.12.2007 P d-t: 0 % -> 63,2 %
Balansor Oy, Espoo 100,0 100,0 1.11.2003 1.1-31.12.2007
mobileCrm oy, espoo 100,0 0,0 1.11.2003 1.1-31.12.2007
Rekylator Oy , Helsinki 100,0 100,0 1.7.2003 1.1-31.12.2007
Hoivaala Oy, Somero 100,0 100,0 31.1.2004 1.1-31.12.2007
Hirviset Group Oy, Espoo 100,0 100,0 1.5.2006 1.1-31.12.2007
incap furniture oy, oulu 71,0 11,3 28.2.2007 1.1-31.12.2007 rG oyj/HG: 47,3 %-> 71,0 %
incap furniture trading oy, Hollola 71,0 0,0 28.2.2007 1.1-31.12.2007 rG oyj/HG: 47,3 %-> 71,0 %
kiinteistö oy Jokilaaksojen kiinteistöt, kärsämäki 71,0 0,0 28.2.2007 1.1-31.12.2007 rG oyj/HG: 47,3 %-> 71,0 %
incap furniture inc., Yhdysvallat 71,0 0,0 28.2.2007 1.1-31.12.2007 rG oyj/HG: 47,3 %-> 71,0 %
ooo incap furniture, venäjä 71,0 0,0 28.2.2007 1.1-31.12.2007 rG oyj/HG: 47,3 %-> 71,0 %
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Osakkuusyritykset   

% - osuus
osakkeista

kirjanpito-
arvo,

emoyhtiö

tilinpäätös/
välitase per

oma 
pääoma *

tulos
1.1.-  

31.12.2007
stellatum oy, Helsinki 34,0 238 31.12.2007 62 65
valtimo Components oyj, 
valtimo 24,9 96 30.9.2007 (9 kk) -570 -274

oy Cybersoft ab, 
tampere 37,5 88 31.10.2007 ** 350 29

arc technology oy, 
Helsinki 37,4 312 30.11.2007 (11 kk) 320 206

Widian oy, espoo 39,6 71 30.11.2007 (11 kk) -576 -349
ilP-Group ltd oy 33,4 473 30.9.2007 (9kk) 1 934 549
orienteq Capital oy 30,0 3 31.12.2007 8 31
loopm oy, Helsinki 28,4 0
lanux oy, Helsinki 47,0 0
sG systems oy, Helsinki 35,0 0
sportslink Group oy, 
Helsinki 25,0 0

Yhteensä 1 280

* oma pääoma ei sisällä pääomalainoja. 
** oy Cybersoft ab:n tilikausi päättyy 31.10.

E9. Saamiset 

 

Saamiset konserniyhtiöiltä 

teur 31.12.2007 31.12.2006

Pitkäaikaiset
myyntisaamiset 61 61
lainasaamiset ja muut 
saamiset 55 160 14 704

siirtosaamiset 1 506 985
Yhteensä 56 727 15 750

lyhytaikaiset
myyntisaamiset 615 245
siirtosaamiset 3 184 307
Yhteensä 3 799 552

Muut korolliset saamiset muilta

teur 31.12.2007 31.12.2006

Pitkäaikaiset
muut saamiset 1 380 0
Yhteensä 1 380 0

lyhytaikaiset
annetut vuokravakuudet 31 19
saaminen osakkuus-
yritysosakkeiden 
myynnistä

55 6 793

annetut muut vakuudet 1 423 0
Yhteensä 1 509 6 812
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Muut korottomat saamiset 

teur 31.12.2007 31.12.2006

arvonlisäverosaaminen 697 219
saaminen konserni-
yrityksen osakkeiden 
myynnistä

0 375

saamiset lähipiiriin 
kuuluvalta 52 0

muut saamiset 0 2
Yhteensä 749 596

Siirtosaamiset 

teur 31.12.2007 31.12.2006

verosaamiset 1 899 1 350
korkotuottojen jaksotus 1 318 30
muut siirtosaamiset 965 80
Yhteensä 4 182 1 460

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT 

LIITETIEDOT

E10. Oma pääoma 

 

Oma pääoma 

teur 2007 2006

osakepääoma 1.1. 23 018 14 584
rahastoanti 11.1.2006 87
suunnattu osakeanti 
13.1.2006 1 190

osakeanti 6.4.2006 5 100
osakepääoman korotus 
21.7.2006 611

vaihtovelkakonversiot 
23.8.2006 116

vaihtovelkakonversiot 
6.10.2006 102

vaihtovelkakonversiot 
12.12.2006 968

vaihtovelkakonversiot 
27.12.2006 259

vaihtovelkakonversio 
13.2.2007 621

vaihtovelkakonversio 
19.6.2007 3

osakepääoma 31.12. 23 642 23 018

Osakeanti 

teur 2007 2006

osakeanti 1.1. 0 0
osakeanti 9.3.2006 
yhtiökokous 0 21 600

osakeanti , rekisteröity 
6.4.2006 0 -21 600

osakeanti 31.12. 0 0

Ylikurssirahasto 

teur 2007 2006

Ylikurssirahasto 1.1. 24 195 1 245
rahastoanti 11.1.2006 -87
suunnattu osakeanti 
13.1.2006 3 150

osakeanti 6.4.2006 16 500
osakepääoman korotus 
21.7.2006 1 006

vaihtovelkakonversiot 
23.8.2006 191

vaihtovelkakonversiot 
6.10.2006 168

vaihtovelkakonversiot 
12.12.2006 427

vaihtovelkakonversiot 
27.12.2006 1 595

vaihtovelkakonversio 
13.2.2007 1 023

vaihtovelkakonversio 
19.6.2007 6

Ylikurssirahasto 31.12. 25 223 24 195

 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 

teur 2007 2006

sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahasto 1.1. 424

maksuton suunnattu 
osakeanti, rekisteröity 
27.10.2006

1 035 424

osakeanti, rekisteröity 
29.6.2007 299 000

osakeanti, rekisteröity 
16.7.2007 44 850

sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahasto 31.12. 345 309 424
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Voittovarat 

teur 2007 2006

voitto edellisiltä tilikau-
silta 1.1. 5 712 1 031

edellisen tilikauden 
voitto/tappio 500 7 829

osingonjako -4 079 -3 148
voitto edellisiltä tilikau-
silta 31.12. 2 133 5 712

 
Tilikauden tulos 

teur 2007 2006

tilikauden tulos 10 490 500

 
Oma pääoma 

teur 31.12.2007 31.12.2006

oma pääoma yhteensä 406 797 53 848

Vapaasta omasta pääomasta jakokelpoisia varoja 

teur 2007 2006

voitto/tappio edelllisiltä tilikausilta 1.1. 6 212 8 860
osingonjako -4 079 -3 148
tilikauden voitto 10 490 500
voittovarat yhteensä 31.12. 12 623 6 212
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 345 309 424
Jakokelpoiset varat yhteensä 31.12. 357 932 424

Yhtiö on tilikaudella 2007 antanut voitonjakokelpoisten varojen lainaa lähipiirille yhteensä 
1.380.000,00 euroa. kyseisen lainan kertyneet korot ovat yhteensä 18.478,66 euroa.

 

teur 31.12.2007 31.12.2006

konsernitaseen (ifrs) mukainen konsernin vapaa 
oma pääoma ilman sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoa ja ilman fas-poistoeron oman pääoman 
osuutta (74%) 

16 382 11 636

 
E11. Velat 
 
Pitkäaikaiset velat

Korolliset pitkäaikaiset velat 

teur 31.12.2007 31.12.2006

vaihdettava pääomalaina 0 9
lainat rahoituslaitoksilta 4 005 1 235
velat saman konsernin yrityksille 0 28
Yhteensä 4 005 1 272
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Korottomat pitkäaikaiset velat 

teur 31.12.2007 31.12.2006

velat omistusyhteysyrityksille 5 5
Yhteensä 5 5

Lyhytaikaiset velat

Korolliset lyhytaikaiset velat 

teur 31.12.2007 31.12.2006

vaihdettava pääomalaina 0 1 643
lainat rahoituslaitoksilta 1 280 380
velat saman konsernin yrityksille 0 5
Yhteensä 1 280 2 028

Korottomat lyhytaikaiset velat 

teur 31.12.2007 31.12.2006

ostovelat 379 160
ostovelat saman konsernin yrityksille 7 1
muut velat 692 7 937
siirtovelat 1 397 328
Yhteensä 2 474 8 426
 
Lyhytaikaiset korottomat muut velat, tarkempi erittely 

teur 31.12.2007 31.12.2006

verovelat 633 0
lisäkauppahintavelat 0 7 907
muut lyhytaikaiset velat 59 30
Yhteensä 692 7 937

Vaihtovelkakirjalainat ja optiot 

Vaihtovelkakirjalainat ja vaihdettavat 

pääomalainat

Yhtiö on laskenut liikkeelle vaihdettavan pää-

omalainan 18.11.2004. lainan alkuperäinen 

määrä on 7.200.000,00 euroa. laina on vaih-

dettu kokonaisuudessaan yrityksen osakkeiksi 

tilikausien 2005-2007 aikana. Yhtiöllä ei ole tällä 

hetkellä vaihtovelkakirjalainoja tai optiolainoja.

Optio-oikeudet 

Yhtiöllä on optio-ohjelma i/2005 (päätetty 

yhtiökokouksessa 8.12.2005), joka oikeut-

taa enintään 2.700.000 uuden osakkeen 

merkitsemiseen.

osakkeiden merkintäaika on porrastettu eri 

kirjaintunnuksilla merkityillä optio-oikeuksilla 

aikavälille 1.7.2007 - 30.6.2015 ja osakkeiden 

merkintähinta välille 0,44 - 0,94 euroa. ruukki 

Group oyj:n osakepääoma voi optio-ohjelman  

i/2005 optio-oikeuksilla tehtävien merkintöjen 

seurauksena nousta enintään 459.000,00 eurol-

la ja osakkeiden lukumäärä enintään 2.700.000 

uudella osakkeella. optioista on konsernin joh-

dolla yhteensä 675.000 kappaletta.

Yhtiön hallitus on päättänyt 12.12.2007 varsi-

naiselta yhtiökokoukselta 20.4.2007 saamansa 

valtuutuksen perusteella yhtiön osakkeisiin 

oikeuttavien optio-oikeuksien antamisesta. 
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optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 

7.350.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkit-

semään yhteensä 7.350.000 ruukki Group oyj:n 

uutta osaketta. Yhtiön hallitus voi halutessaan 

päättää, että uusien osakkeiden sijasta optio-

oikeuden haltijalle annetaan yhtiön hallussa 

olevia omia osakkeita tai osoitetaan ostettavak-

si muita osakkeita merkintähintaa vastaavaan 

kauppahintaan, jolloin yhtiön osakeomistus ei 

laimene tältä osin.

Vakuudet ja vastuusitoumukset

Yrityskiinnitykset 

teur 31.12.2007 31.12.2006

Yhtiön omassa hallussa 2 523 2 523
rahoituslaitoksille vakuudeksi annetut 1 682 1 682
Yhteensä 4 205 4 205

Yhtiön suorien tytäryritysten puolesta rahoituslaitoksille annetut takaukset 

teur 31.12.2007 31.12.2006

tytäryrityksen rahoituslimiittien omavelkaiset tai muut 
takaukset
shekkitililimiitti, omavelkainen takaus 0 50
leasinglimiitti, omavelkainen takaus 0 100
Yhteensä 0 150

 
Muiden konserniyritysten puolesta annetut takaukset 

teur 31.12.2007 31.12.2006

ostovelkojen takaus konserniyrityksen puolesta 102 114
Yhteensä 102 114

 
konserniyrityksen rahoituslimiittien omavelkaiset takaukset rahoituslaitoksille 

teur

limiitistä 
käytössä/

lainapääoma
31.12.2007

takausvastuun 
enimmäismäärä

31.12.2007

takausvastuun 
enimmäismäärä

31.12.2006

Pankkitakauslimiittien vastatakaus 0 1 400 1 400
osamaksulimiitti 1 479 1 840 1 840
laskusaatavarahoitus 0 0 900
Yhteensä 1 479 3 240 4 140

tilikaudella 2007 yhtiö on tehnyt 2.000.000,00 euron määräaikaistalletuksen, joka on pantattu konser-

niyrityksen raaka-aineostoihin liittyvän pankkitakauslimiitin vakuudeksi.
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konserniyrityksen lainojen omavelkaiset takaukset rahoituslaitoksille:

teur

limiitistä 
käytössä/

lainapääoma
31.12.2007

takausvastuun 
enimmäismäärä

31.12.2007

takausvastuun 
enimmäismäärä

31.12.2006

velkakirjalainat 1 671 1 764 2 452
Yhteensä 4 630 8 244 10 732

ruukki Group oyj on antanut yhteensä 23.961.100,00 euron maksutakaukset konserniyhtiön kone- ja 
laitehankintoihin liittyville velvoittelle. 

Leasingvastuut

teur 31.12.2007 31.12.2006

leasingsopimuksista maksettavat määrät
seuraavalla tilikaudella maksettavat 32 7
myöhemmin maksettavat 85 21
Yhteensä 117 28

Muut vastuut 

teur 31.12.2007 31.12.2006

vuokravakuudet, rahana maksetut 31 19
muut vakuudet, rahana maksetut 1 423 0
Yhteensä 1 454 19

Vuokravastuut 

teur 31.12.2007 31.12.2006

toistaiseksi voimassaolevien vuokrasopimusten 
irtisanomisaikojen vuokrat 11 25

tilikauden päättymisen jälkeen yhtiö on irtisanonut yllä eritellyn mukaisen toistaiseksi voimassa olevan 
toimitilan vuokrasopimuksen.

määräaikaiset vuokrasopimukset

teur 31.12.2007 31.12.2006

seuraavalla tilikaudella erääntyvät vuokrat 38 65
myöhempinä tilikausina erääntyvät vuokrat 0 38
Yhteensä 38 103

tilikauden päättymisen jälkeen yhtiö on tehnyt 

määräaikaisen vuokrasopimuksen, jonka mukai-

set vuokravastuut ovat:

seuraavalla tilikaudella eräänty-
vät vuokrat 151

myöhempinä tilikausina eräänty-
vät vuokrat 469

Yhteensä 620

Muut vastuut 

ruukki Group oyj on konserniyritystensä puo-

lesta antanut vakuuksia niiden ottamille lainoille 

ja muille rahoitusratkaisuille. 

osassa vieraan pääoman ehtoisia rahoitusso-

pimuksia on kovenanttiehtoja, jotka on sidottu 

konsernitason tunnuslukuihin tai jotka rajoitta-

vat konserniyritysten velan maksua emoyhtiölle 

tai joiden voimassa olon ehtona on, että emo-

yhtiö ei tee nykyisten liiketoimintojen olennai-

sia luovutuksia ilman neuvotteluja rahoittajan 

kanssa.  

Saadut vakuudet 

Yhtiö on saanut lyhytaikaisten korollisten kaup-

pahintasaamisten vakuudeksi osakepantteja ja 

omavelkaisia takauksia, joiden määrä ja laatu 

huomioon ottaen vakuus on turvaava. 
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Osakevaihtosopimuksiin liittyvät lisä-

kauppahintavastuut 

aiemmilla tilikausilla solmittujen osakevaihto-

sopimuksiin liittyvien lisäkauppahintavastuiden 

nojalla annetut osakkeet on tilikauden aikana 

merkitty kaupparekisteriin. tilikauden aikana ei 

ole muodostunut uusia osakevaihtosopimukiin 

liittyviä lisäkauppahintavastuita.

Kauppasopimuksiin liittyvät lisäkauppa-

hintavastuut 

Yhtiö on tilikauden aikana suorittanut lop-

puun kaikki aiempien yr i tyshankintojen 

lisäkauppahintavastuut. 

vuonna 2007 toteutettuihin yhtiön yrityshankin-

toihin ei ole liittynyt lisäkauppahintavastuita.

Yhtiön eläkesitoumukset 

Yhtiöllä ei ole tilinpäätöshetkellä 31.12.2007 voi-

massa lakisääteisestä tel-vakuutuksesta poik-

keavia vapaaehtoisia eläkevakuutusjärjestelyjä.

Yhtiön toimitusjohtajalla on oikeus siirtyä eläk-

keelle täytettyään 60 vuotta. toimitusjohtajalla 

on oikeus lisäeläkevakuutukseen siten, että 

lisäeläke   yhdessä lakisääteisen eläkkeen kans-

sa takaa toimitusjohtajalle kuukausieläkkeen, 

jonka suuruus on 60 prosenttia toimitusjohtajan 

kuukausipalkasta.

Yhtiön antamat lähipiirilainat 

Yhtiö on myöntänyt toimitusjohtaja matti 

vikkulalle 1 380 000 euron lainan osana toimi-

tusjohtajan kannustinjärjestelyä. korko on 12 

kk euribor. laina-aika päättyy 30.9.2012. laina 

erääntyy aiemmin, jos matti vikkula irtisanoo 

tätä aiemmin toimitusjohtajasopimuksensa tai 

myy lainalla ostamansa ruukki Group oyj:n 

osakkeet. vikkulalla on halutessaan oikeus 

maksaa koko laina tai osa siitä takaisin ennen 

sovittua eräpäivää. lainalla ei ole vakuutta.

Liitetiedot henkilöstöstä 

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikau-
den aikana (kaikki toimihenkilöitä) 

2007 2006

toimihenkilöt 7 5

 
Johdon palkat, palkkiot ja luontoisedut 
(verotusarvoin) 

2007 2006

toimitusjohtaja 1 750 133
Hallituksen jäsenet 69 34

Pääomalainat sekä niiden ehdot 

Vaihdettava pääomalaina 

Yhtiö on laskenut liikkeelle vaihdettavan pääomalainan 18.11.2004. lainan määrä on alunperin ollut 
7.200.000,00 euroa. 
 

teur 2007 2006

Pääomalainat 1.1. 1 652 7 097
vaihdettavan pääomalainan konversio 21.7.2006 -1 617
vaihdettavan pääomalainan konversio 23.8.2006 -307
vaihdettavan pääomalainan konversio 6.10.2006 -270
vaihdettavan pääomalainan konversio 12.12.2006 -686
vaihdettavan pääomalainan konversio 27.12.2006 -2 564
vaihdettavan pääomalainan konversio 13.2.2007 -1 643
vaihdettavan pääomalainan konversio 19.6.2007 -9
Pääomalainat 31.12. 0 1 652

kaikki pääomalainan korot on kirjattu tuloslaskelmaan kuluksi: tilikaudella 2007 yhteensä 4.336,99 

ja tilikaudella 2006 yhteensä 396.580,95 euroa. tilikaudella 2007 kyseisiä pääomalainan korkoja on 

maksettu 167.018,36 euroa.
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Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista 

koskevat liitetiedot:   

Yhtiö on konsernin emoyritys:  

ruukki Group oyj,  kotipaikka espoo 

(keilasatama 5, 02150 espoo)

Osakepääoma osakelajeittain

rekisteröity sarja kpl   äänivalta/kpl

osakelukumäärä 1.1.2006 a 86 300 880 1
rahastoanti 11.1.2006 a 0 1
suunnattu osakeanti 13.1.2006 a 7 000 000 1
osakeanti 6.4.2006 a 30 000 000 1
osakepääoman korotus 21.7.2006 a 3 593 000 1
vaihtovelkakonversiot 23.8.2006 a 683 000 1
vaihtovelkakonversiot 6.10.2006 a 600 000 1
maksuton suunnattu osakeanti 10.11.2006 a 564 857 1
vaihtovelkakonversiot 12.12.2006 a 1 525 000 1
vaihtovelkakonversiot 27.12.2006 a 5 697 000 1
Osakelukumäärä 31.12.2006 A 135 963 737 1

vaihtovelkakonversiot 13.2.2007 a 3 652 000 1
suunnattu osakeanti 20.4.2007 a 598 285 1
vaihtovelkakonversiot 19.6.2007 a 20 000 1
osakeanti 29.6.2007 a 130 000 000 1
suunnattu osakeanti 6.7.2007 a 300 000 1
osakeanti 18.7.2007 a 19 500 000 1
Osakelukumäärä 31.12.2007 290 034 022 1

Yhtiön rekisteröity osakepääoma 31.12.2007 on 23 642 049,60 euroa. tilikauden päättymisen jälkeen 
yhtiö ei ole laskenut liikkeelle uusia osakkeita

voimassa olevien sitoumusten mukainen maksimaalinen mahdollisesti liikkeelle laskettavien lisäosak-

keiden laimennusvaikutus on seuraava: 

 
osakkeet 31.12.2007 290 034 022
optio-ohjelma i/2005, optiot, maksimimäärä 2 700 000
kannustinjärjestelmä 2007, optiot, maksimimäärä * 7 350 000
laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden määrä 31.12.2007 300 084 022

* määrä sisältää vain optiot, ei mahdollisia osakkeita, jotka kannustinjärjestelmän 2007 ehtojen 
mukaisesti mahdollisesti lasketaan liikkeelle
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Muut liitetiedot 

Arvopapereiden markkina-arvot 

teur kirjanpitoarvo 
31.12.2007

markkina-arvo 
31.12.2007

  kirjanpitoarvo 
31.12.2006

muut arvopaperit 173 056 173 470 0
sijoitusrahastot 413

markkina-arvon ja kirjanpitoarvon erotus 413 
0,24 %

Tiedot osakkeenomistajista

Yhtiöllä oli 31.12.2007 yhteensä 4.283 osakkeenomistajaa, joista hallintarekisteröityjä oli 12. 

liikkeeseenlaskettujen osakkeiden lukumäärä 31.12.2007 oli 290.034.022 osaketta. 

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2007:

osakkeenomistaja osakkeita osuus, %

nordea Pankki suomi oyj   75.883.960 26,2%

nordea Pankki suomi oyj, hallintarekisteröity   57.776.322 19,9%

skandinaviska enskilda Banken, hallintarekisteröity   43.135.512 14,9%

oy Herttakakkonen ab   41.075.297 14,2%

evli Pankki oyj   14.522.884 5,0%

kankaala markku     9.601.791 3,3%

Svenska Handelsbanken Ab, filialverks., hallintarekisteröity     8.841.036 3,1%

Hukkanen esa veikko     5.007.500 1,7%

Procomex s.a.     4.629.215 1,6%

Glitnir oyj     3.998.068 1,4%

muut osakkeenomistajat yhteensä   25.562.437 8,8%

osakkeita yhteensä 290.034.022 100,0%
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Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2007 

osakkeita omistajien
lkm

% osuus
omistajista

osakemäärä
kpl

% osake-
kannasta

1-100 584 13,6 % 39.091 0,0 %

101-1.000 2.353 54,9 % 1.287.509 0,4 %

1.001-10.000 1.188 27,7 % 4.002.438 1,4 %

10.001-100.000 127 3,0 % 3.055.480 1,1 %

100.001-1.000.000 14 0,3 %   4.896.396 1,7 %

1.000.001-10.000.000 12 0,3 % 44.311.633 15,3 %

yli 10.000.000 5 0,1 % 232.393.975 80,1 %

Yhteensä 4.283 100,0 % 289.986.522 100,0 %

joista hallintarekisteröityjä 12 113.305.072 39,1 %

Yhteistilillä osakkeita 47.500 0,0 %

liikkeeseen laskettu määrä 290.034.022 100,0 %

 

 

Hallituksen ja toimitusjohtajan omistus 

31.12.2007: osakkeet osaketermiinit yhteensä

Hallitus
mikko Haapanen 0 0 0
markku kankaala 9 602 191 0 9 602 191
matti lainema 47 200 0 47 200
kai mäkelä 41 075 317 19 473 100 60 548 417
timo Poranen 0 0 0
arno Pelkonen 0 0 0
ahti vilppula 4 634 215 68 181 500 72 815 715
toimitusJoHtaJa
matti vikkula 3 189 400 0 3 189 400
Hallitus + toimitusjohtaja yhteensä 58 548 323 87 654 600 146 202 923
kaikki yhtiön osakkeet 290 024 022
osuus kaikista osakkeista 50,4 %

Osakkeenomistuksen jakauma 

Osakkeenomistajat osakasryhmittäin 
31.12.2007

% 
osakekannasta

suomalaiset osakkeenomistajat 97,83%
jotka jakautuvat seuraavasti:

liikeyritykset 17,45%
rahoitus- ja vakuutuslaitokset 70,79%
voittoa tavoittelemattomat 
yhteisöt 0,00%

kotitaloudet 9,59%
ulkomaiset osakkeenomistajat 2,15%
Yhteistilillä osakkeita 0,02%
Yhteensä 100,00%
joista hallintarekisteröityjä 39,07%

 

 

ruukki Group oyj:n hallituksen jäsenet ja 

toimitusjohtaja omistivat 31.12.2007 yh-

teensä 146.202.923 kappaletta (31.12.2006: 

83.146.388) ruukki Group oyj:n osakkeita, kun 

otetaan huomioon osakkeet ja johdannaisinstru-

mentit, joita ko. henkilöt itse, lähipiirinsä ja 

määräys- tai vaikutusvaltayhteisöidensä kaut-

ta omistivat. tämä vastaa noin 50,4 % (61,2 

%) yhtiön kaikista liikkeelle lasketuista, 31.12. 

kaupparekisteriin merkityistä osakkeista. 
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Palkkiot tilintarkastajille

teur 2007 2006

kPmG oy ab
tilintarkastus 61 22
muut palvelut 289 101

Hallituksen ehdotus voitonjaosta

Yhtiön hallitus on päättänyt esittää myöhemmin 

erikseen koolle kutsuttavalle varsinaiselle yh-

tiökokoukselle, että 31.12.2007 voittovaroista 

jaetaan osinkoina 0,04 euroa osakkeelta, eli 

yhteensä 11.601.360,88 euroa.
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Espoossa 26. päivänä helmikuuta 2008

Matti Lainema 

hallituksen puheenjohtaja

Timo Poranen 

hallituksen jäsen

Matti Vikkula 

toimitusjohtaja

Reino Tikkanen 
kHt

KPMG Oy Ab

Antti Kääriäinen 
kHt

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 

toimintakertomus ja tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. 

suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. 

espoossa 27.2.2008

Kai Mäkelä 

hallituksen varapuheenjohtaja

Markku Kankaala 

hallituksen jäsen

Mikko Haapanen 

hallituksen jäsen

Ahti Vilppula 

hallituksen jäsen

allekirJoitukset Ja tilinPÄÄtösmerkintÄ
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tilintarkastuskertomus

Ruukki Group Oyj:n osakkeenomistajille

olemme tarkastaneet ruukki Group oyj:n 

kirjanpidon, toimintakertomuksen, tilinpäätök-

sen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.- 31.12.2007. 

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet eu:ssa 

käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilin-

päätösstandardien (ifrs) mukaan laaditun 

konsernitilinpäätöksen, joka sisältää konsernin 

taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, 

laskelman oman pääoman muutoksista ja liite-

tiedot sekä suomessa voimassa olevien määrä-

ysten mukaisesti laaditut toimintakertomuksen 

ja emo¬yhtiön tilinpäätöksen, joka sisältää 

emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslas-

kelman ja liitetiedot. suorittamamme tarkastuk-

sen perusteella annamme lausunnon konserni-

tilinpäätöksestä sekä toimintakertomuksesta, 

emoyhtiön tilinpäätöksestä ja hallinnosta.

tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastus-

tavan mukaisesti. kirjanpitoa sekä toimintaker-

tomuksen ja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, 

sisältöä ja esittämistapaa on tarkastettu riittä-

vässä laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät 

toimintakertomus ja tilinpäätös sisällä olennaisia 

virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa 

on selvitetty emoyhtiön hallituksen jäsenten 

sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuut-

ta osakeyhtiölain säännösten perusteella.

Konsernitilinpäätös

eu:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten 

tilinpäätösstandardien (ifrs) mukaan laadittu 

konsernitilinpäätös antaa näiden standardien 

ja kirjanpitolain tarkoittamalla tavalla oikeat ja 

riittävät tiedot konsernin toiminnan tuloksesta 

ja taloudellisesta asemasta. 

emoyhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja 

hallinto

emoyhtiön tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain 

ja tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden 

säännösten ja määräysten mukaisesti ja antaa 

kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja 

riittävät tiedot emoyhtiön toiminnan tuloksesta 

ja taloudellisesta asemasta. 

toimintakertomus on laadittu kirjanpitolain 

ja toimintakertomuksen laatimista koskevien 

muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. 

toimintakertomus on yhdenmukainen tilinpää-

töksen kanssa ja antaa kirjanpitolaissa tarkoite-

tulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin 

sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja talou-

dellisesta asemasta

konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös 

voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää 

emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimi-

tusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. 

Hallituksen esitys voitonjakokelpoisten varojen 

käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen.

espoo 27. helmikuuta 2008

kPmG oy ab

antti kääriäinen 

kHt

reino tikkanen 

kHt
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YHTEENVETO 

HALLINNOINTIPERIAATTEISTA

Yleistä

ruukki Groupin toiminta perustuu voimassa ole-

van lainsäädännön sekä sen nojalla annettujen 

normien ja yleisesti hyväksyttyjen toimintata-

pojen noudattamiseen. ruukki Group oyj nou-

dattaa Helsingin Pörssissä listattujen yhtiöiden 

noudatettavaksi annettuja hallinnointiperiaat-

teita koskevaa corporate governance -suositus-

ta niillä poikkeuksilla, että yhtiön hallituksella 

ei toistaiseksi ole kirjallista työjärjestystä vaan 

sen työskentely perustuu vakiintuneisiin toimin-

tatapoihin ja että hallituksen jäsenistä täsmäl-

leen puolet on hallituksen oman arvion mukaan 

riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä 

osakkeenomistajista.

ruukki Group –konsernin johtaminen ja liike-

toimintojen ohjaaminen perustuvat selkeään 

organisaatiorakenteeseen, määriteltyihin val-

tuuksiin ja vastuisiin, yhtenäisiin suunnittelu- ja 

raportointijärjestelmiin sekä toimintaohjeisiin. 

ruukki Group toimii monitoimialakonsernina, 

jonka eri liiketoimintojen asiakkaat, ansain-

talogiikat ja muut peruselementit poikkeavat 

toisistaan, minkä perusteella eri toiminnat on 

organisoitu erillisiin liiketoimintasegmentteihin, 

joiden sisällä tehdään valtaosin operatiiviset 

liiketoimintapäätökset. ruukki Group oyj:n 

hallitus on päättänyt konsernin strategian 

muutoksesta siten, että jatkossa painopiste on 

puuperusteisissa teollisissa liiketoiminnoissa, 

mikä voi jatkossa merkittävällä tavalla muuttaa 

konsernin johtamis- ja hallinnointijärjestelmiä.

Yhtiökokous

ruukki Group oyj:n osakkeenomistajille tiedo-

tetaan ennen yhtiökokousta riittävästi käsitel-

tävistä asioista käyttäen ensisijaisena tiedo-

tuskanavana pörssitiedotteita. Yhtiökokouksen 

aineisto on osakkeenomistajien nähtävillä yhti-

ön pääkonttorissa espoossa. aineistosta lähete-

tään osakkeenomistajalle pyynnöstä jäljennös. 

Yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeen-

omistajat voivat tehokkaasti käyttää omistajaoi-

keuksiaan. toimitusjohtaja, hallituksen puheen-

johtaja ja käsiteltävien asioiden luonteeseen 

nähden riittävä määrä hallituksen jäseniä on 

läsnä yhtiökokouksessa. Henkilöt, jotka ovat en-

simmäistä kertaa ehdolla hallituksen jäseneksi, 

ovat lähtökohtaisesti läsnä yhtiökokouksessa.

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hal-

linnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestä-

misestä. Hallitus vastaa sille osakeyhtiölaissa ja 

yhtiön yhtiöjärjestyksessä määritellyistä tehtä-

vistä. Hallituksen tehtävänä on suunnata yhtiön 

toiminta siten, että toiminta tuottaa sijoitetulle 

pääomalle mahdollisimman suuren lisäarvon 

pitkällä aikavälillä. Yhtiön hallituksen toiminta 

perustuu vakiintuneisiin toimintatapoihin.

Tehtävänsä toteuttamiseksi hallitus:

päättää konsernin liiketoimintastrategian• 

valvoo strategian toteuttamista• 

päättää konsernin pääomarakenteen• 

päättää merkittävistä investoinneista, luo-• 

toista, takauksista ja muista sitoumuksista

käsittelee ja hyväksyy osavuosikatsaukset, • 

toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tule-

vaisuuden ennusteet

Hallinto
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päättää konsernin organisaatiorakenteen• 

nimeää emoyhtiön toimitusjohtajan sekä • 

päättää toimitusjohtajan palkasta ja muista 

etuisuuksista

nimeää merkittävien tytäryhtiöiden hallitus-• 

ten jäsenet

tekee yhtiökokoukselle esitykset ja kutsuu • 

yhtiökokouksen koolle

päättää konsernin yleiset toimintaohjeet• 

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. 

Hallituksen jäsenten lukumäärä on yhtiöjär-

jestyksen mukaan 3 – 9 henkilöä. varsinainen 

yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet toi-

mikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan 

varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus 

valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Yhtiön 

hallituksen kokoonpanon tulee vastata yhtiön 

koon, markkina-aseman ja toimialan asettamia 

vaatimuksia. 

Yhtiön hallitus on toukokuussa 2007 perus-

tanut tarkastusvaliokunnan, jonka jäseninä 

toimivat matti lainema (puheenjohtaja), mikko 

Haapanen ja timo Poranen.

vuonna 2007 hallitus kokoontui 24 kertaa; koko-

usten osallistumisprosentti oli keskimäärin 89 %. 

 

Corporate governance -suosituksena on, että 

yhtiön hallituksen jäsenistä enemmistö on 

yhtiöstä riippumattomia ja kaksi näistä enem-

mistöön kuuluvista henkilöistä on riippumatto-

mia merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiön 

hallituksen oman arvion mukaan kuudesta 

hallituksen jäsenestä kolme on yhtiöstä riippu-

mattomia. kukin näistä kolmesta hallituksen jä-

senestä on hallituksen arvion mukaan corporate 

governance -suosituksessa tarkoitetulla tavalla 

myös merkittävistä osakkeenomistajista riippu-

mattomia. Hallituksen oman arvion perusteella 

riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä 

osakkeenomistajista ovat mikko Haapanen, 

matti lainema ja timo Poranen.

Toimitusjohtaja ja muu johto

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan. 

toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallin-

toa hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. 

toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.

Yhtiöllä ei ole varsinaista johtoryhmää, kon-

sernin johtoon kuuluvat toimitusjohtaja matti 

vikkula, toimitusjohtajan varamies antti 

kivimaa, talous- ja hallintojohtaja Jukka Havia 

sekä kehitysjohtaja esa Hukkanen.

Palkitseminen

Yht iön vars ina isessa yht iökokouksessa 

20.4.2007 päätettiin, että yhtiön hallituksen 

jäsenille maksetaan vuosipalkkiona puheenjoh-

tajalle 12.000,00 euroa, varapuheenjohtajalle 

9.000,00 euroa ja muille hallituksen jäsenille 

6.000,00 euroa. 

Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki toimitusjohtajan 

palkitsemiseen liittyvät asiat. Palkitsemisessa 

otetaan huomioon tehtävien hoitamiseen tarvit-

tava aika, yhtiön tilanne ja yleisesti vallitsevat 

käytännöt. toimitusjohtajan palvelussuhteen 

ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohta-

jasopimuksessa, jonka hallitus on hyväksynyt. 

tilikauden 2007 toimitusjohtajana oli ajalla 

1.1. – 31.8. antti kivimaa ja 1.9. – 31.12. matti 

vikkula. toimitusjohtajalle maksetut palkat 

luontoisetuineen olivat vuonna 2007 yhteensä 

238.158,00 euroa, ja vastaavasti vuonna 2006 

yhteensä 133.338,00 euroa. lisäksi toimitus-

johtajalle maksetut bruttomääräiset bonuspal-

kat olivat tilikaudella 2007 yhteensä 824.275,00 

euroa (2006: 0,00 euroa). 

Yhtiön muun ylimmän johdon palkitsemisen 

vahvistaa hallitus.

Synteettinen optio

toimitusjohtaja matti vikkulalla on oikeus ra-

hamääräiseen bonukseen, jonka toteutuminen 

on sidottu yhden miljoonan ruukki Group oyj:n 

osakkeen arvonkehitykseen porrastetusti vuo-

teen 2011 saakka. tämän synteettisen option 

laskennalliset kulut tilikauden 2007 konser-

nitilinpäätöksessä ovat yhteensä 126.628,90 

euroa.

Optio-ohjelma I/2005

Yhtiöllä on optio-ohjelma i/2005 (päätetty 

yhtiökokouksessa 8.12.2005 ja tarkennettu 

yhtiökokouksessa 20.4.2007), joka oikeuttaa 

enintään 2 700 000 uuden osakkeen merkit-

semiseen. osakkeiden merkintäaika on por-

rastettu eri kirjaintunnuksilla merkityillä optio-
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oikeuksilla aikavälille 1.7.2007- 30.6.2015 ja 

osakkeiden merkintähinta välille 0,44 – 0,94 

euroa. ruukki Group oyj:n osakepääoma voi 

i/2005 optio-oikeuksilla tehtävien merkintöjen 

seurauksena nousta enintään 459 000,00 eu-

rolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 2 700 

000 uudella osakkeella. tämän optio-ohjelman 

mukaisista optioista on jaettu yhtiön palveluk-

sessa oleville avainhenkilöille yhteensä 675.000 

kpl (vastaa noin 0,2 % kaikista yhtiön rekiste-

röidystä osakemäärästä), joista kirjaintunnuk-

sella a merkittyjä optioita yhteensä 225 000 

kpl, kirjaintunnuksella B merkittyjä optioita 225 

000 kpl ja kirjaintunnuksella C merkittyjä optioi-

ta 225 000 kappaletta. optio-ohjelman mukai-

silla optioilla ei ole toistaiseksi merkitty yhtään 

yhtiön osakkeita. kirjaintunnuksella a merkit-

tyjen optioiden mukainen ruukki Group oyj:n 

osakkeiden merkintäaika on alkanut 1.7.2007 

ja päättyy 30.6.2010. B-optioilla osakkeiden 

merkintäoikeusaika on 1.7.2008 – 30.6.2011 ja 

C-optioilla 1.7.2009 – 30.6.2012. 

optio-ohjelman mukaiset toimitusjohtajalle 

myönnettyjen optio-oikeuksien kuluvaikutus 

konsernitilinpäätöksessä 2007 (ajalta 1.1. 

– 31.8.2007) oli yhteensä 64.837,89 euroa, 

kun vastaavasti edellisenä vuonna kuluvai-

kutus (ajalta 1.1. – 31.12.2006) oli yhteensä 

81.903.50 euroa.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 

2007

ruukki Group oyj:n hallitus päätti 12.12.2007 

yhtiön ja sen konserniin kuuluvien yhtiöiden 

avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustin-

järjestelmästä vuosille 2008-2010. ruukki Group 

oyj:n hallitus ja toimitusjohtaja eivät kuulu 

kannustinjärjestelmän piiriin. avainhenkilöille 

annetaan kannustinjärjestelmän perusteella 

optio-oikeuksia ja heidän merkittäväkseen tar-

jotaan ruukki Group oyj:n uusia osakkeita.

Yhtiön hallitus päätti varsinaiselta yhtiöko-

koukselta 20.4.2007 saamansa valtuutuksen 

perusteella yhtiön osakkeisiin oikeuttavien 

optio-oikeuksien antamisesta. optio-oikeuksia 

annetaan yhteensä enintään 7.350.000 kappa-

letta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä 

7.350.000 ruukki Group oyj:n uutta osaketta. 

Yhtiön hallitus voi halutessaan päättää, että uu-

sien osakkeiden sijasta optio-oikeuden haltijalle 

annetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 

tai osoitetaan ostettavaksi muita osakkeita mer-

kintähintaa vastaavaan kauppahintaan, jolloin 

yhtiön osakeomistus ei laimene tältä osin.

optio-oikeuksien avulla pyritään sekä sitoutta-

maan että palkitsemaan avainhenkilöitä halli-

tuksen vuosittain etukäteen vuosille 2008, 2009 

ja 2010 asettamien tavoitteiden toteutumises-

ta. tavoitteet kytketään ruukki Group oyj:n 

kansainvälisen kasvuhakuisen liiketoimintastra-

tegian toteutumiseen (esimerkiksi kostroman 

tuotantolaitosten valmistumiseen tai erikseen 

määriteltyjen taloudellisten tavoitteiden toteu-

tumiseen). avainhenkilölle annettavien optio-

oikeuksien määrä riippuu lisäksi avainhenkilön 

asemasta tai tehtävästä.

 

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Yhtiön sisäisen valvonnan periaatteet vahvistaa 

hallitus. Yhtiön sisäinen tarkastus on tilikauden 

2007 lopusta alkaen organisoitu siten, että si-

säistä tarkastusta hoitaa ulkoinen asiantuntija-

organisaatio. konsernin johto ja tytäryhtiöiden 

hallitukset toteuttavat liiketoiminnan ohjausta 

ja hallinnon valvontaa konsernin päivittäisessä 

toiminnassa. Yhtiön ja sen toiminnan kehitty-

essä sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan 

tarpeita ja toteutusta kehitetään, ja jos tarvetta 

ilmenee, käynnistetään tarvittavia kehityspro-

jekteja. lisäksi osana konsernin investointipro-

jektien valmistelua on toteutettu erillisiä riskien 

kartoitukseen ja hallintaan liittyviä toimeksian-

toja ulkopuolisilla asiantuntijaorganisaatioilla.

Sisäpiirihallinto

Yhtiö noudattaa sisäpiiriasioissa Helsingin 

Pörssin sisäpiiriohjetta.

Yhtiön julkiseen pysyvään sisäpiiriin kuuluvat 

ruukki Group oyj:n hallituksen jäsenet, toimi-

tusjohtaja, toimitusjohtajan varamies, talous- 

ja hallintojohtaja sekä tilintarkastajat. Julkiseen 

pysyvään sisäpiiriin kuuluvat henkilöt sekä lain 

edellyttämät tiedot heistä, heidän lähipiiristään 

sekä heidän määräys- ja vaikutusvaltayh-

teisöistään on merkitty ruukki Group oyj:n 

julkiseen sisäpiirirekisteriin, joka on yhtiön 

internetsivuilla.

ruukki Groupissa on käytössä sisäpiiriläis-

ten kaupankäyntiä koskeva rajoitus, joka 



138

ruukki Group     vuosikertomus 2007 | Hallinto

koskee sisäpiiriläisten kaupankäyntiä yhtiön 

arvopapereilla neljätoista vuorokautta ennen 

tulosjulkistuksia. sisäpiirisäännösten noudatta-

mista valvotaan ottamalla määrätyin väliajoin 

otteet sisäpiiriläisten yhtiön osakkeilla tekemis-

tä kaupoista.

Julkisen sisäpiirin lisäksi yhtiö on määritellyt 

pysyviksi sisäpiiriläisiksi ne henkilöt, jotka työ-

tehtävissään säännöllisesti saavat yhtiön arvo-

paperin arvoon olennaisesti vaikuttavia tietoja. 

tällaisia henkilöitä ovat kaikki konsernin emo-

yhtiön (muut kuin julkiseen sisäpiiriin kuuluvat) 

työntekijät sekä muut konsernin tai ulkopuolis-

ten palvelutarjoajien työntekijät, jotka saavat 

sisäpiiritietoa säännöllisesti. 

ruukki Group pitää tarvittaessa merkittävistä 

hankkeista hankekohtaista sisäpiirirekisteriä. 

Hankekohtaiseen sisäpiiriin kuuluvat sellaiset 

henkilöt, jotka hankkeen yhteydessä saavat 

tietoonsa sellaisia yhtiötä koskevia tietoja, jot-

ka saattavat julkisiksi tullessaan olennaisesti 

vaikuttaa ruukki Group oyj:n osakkeen ar-

vonmuodostukseen. Hankkeen perustamisesta 

vastaa yhtiön hallitus tai toimitusjohtaja.

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on vähintään 

yksi ja enintään kolme varsinaista tilintarkasta-

jaa. mikäli tilintarkastajia on yksi, on yhtiössä 

myös yksi varatilintarkastaja. varsinaisen tilin-

tarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla 

keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkas-

taja tai tilintarkastusyhteisö. tilintarkastajien 

toimikausi on tilikausi. Yhtiön tilintarkastajina 

ovat 7.6.2005 alkaen toimineet kHt reino 

tikkanen sekä kHt-yhteisö kPmG oy ab, jonka 

nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana 

toimii kHt antti kääriäinen. tilikauden 2007 ti-

lintarkastukseen liittyvistä palveluista yhtiölle ja 

sen tytäryhtiöille aiheutui kuluja yhteensä noin 

115 tuhatta euroa (2006: 63 tuhatta euroa). 

tilikaudella 2007 suoritetuista, muihin kuin 

tilintarkastukseen liittyvistä palveluista aiheutu-

neet kulut, jotka yhtiön tilintarkastusta hoitava 

organisaatio yhtiöltä veloitti, olivat yhteensä 

noin 303 tuhatta euroa (2006: noin 93 tuhatta 

euroa).

Tiedottaminen

Yhtiö huolehtii siitä, että markkinoilla on 

samanaikaisesti käytettävissään riittävä ja 

oikea tieto yhtiöstä ja yhtiön osakkeesta. 

Yhtiö pitää internet-sivuillaan saatavilla muun 

muassa taloudellista kehitystään kuvaavat 

tiedot, hallinnointiperiaatteita koskevat tiedot, 

pörssitiedotteet ja pörssi-ilmoitukset. Julkisen 

sisäpiirirekisterin tiedot ovat saatavissa yhtiön 

kotisivuilta osoitteesta http://www.ruukkigroup.

fi/Suomeksi/Sijoittajille/Julkinen_sisapiiri.iw3.

YHTIÖKOKOUKSET 2007

Varsinainen yhtiökokous 20.4.2007 

Espoossa 

Yhtiökokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen 

tilikaudelta 1.1. – 31.12.2006. Yhtiökokous 

päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa 

osinkoa 0,03 euroa osakkeelta siten, että osin-

koon eivät olleet oikeutettuja helmikuussa 2007 

vaihtovelkakirjalainaosuuksien perusteella liik-

keelle lasketut uudet osakkeet eivätkä varsinai-

sessa yhtiökokouksessa päätetyn maksuttoman 

suunnatun osakeannin kautta liikkeelle lasketut 

uudet osakkeet.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituk-

sen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 

kahdeksan. Hallituksen jäseniksi valittiin uudel-

leen fredrik danielsson, mikko Haapanen, timo 

Honkala, markku kankaala, matti lainema, kai 

mäkelä, matti vikkula ja ahti vilppula. Yhtiön 

uusi hallitus piti varsinaisen yhtiökokouksen jäl-

keen järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen 

puheenjohtajaksi valittiin matti vikkula ja halli-

tuksen varapuheenjohtajaksi kai mäkelä. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheen-

johtajalle maksetaan vuosipalkkiona 12.000,00 

euroa, varapuheenjohtajalle vuosipalkkiona 

9.000,00 euroa ja hallituksen jäsenelle vuosi-

palkkiona 6.000,00 euroa.

Yhtiökokous valitsi yhtiön varsinaisiksi tilintar-

Yhtiön internet-kotisivujen osoite on 

www.ruukkigroup.fi
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kastajiksi edelleen kHt-yhteisö kPmG oy ab:n 

sekä reino tikkasen, kHt.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mu-

kaisesti muuttaa yhtiöjärjestystä osittain. 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukai-

sesti osakeannista antamalla osakkeenomistaji-

en etuoikeudesta poiketen suunnatulla osake-

annilla maksutta yhteensä 598.285 kappaletta 

uusia osakkeita Pan-oston oy:n ja lappipaneli 

oy:n myyjinä toimineille tahoille lisäkauppahin-

tana kyseisten yhtiöiden tilikauden 2006 talou-

delliseen menestykseen perustuen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen 

mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään 

osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden 

osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 

antamisesta. valtuutuksen nojalla osakkeita 

voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useam-

massa erässä yhteensä enintään 25.000.000 

uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, 

mikä vastaa noin 17,9 prosenttia yhtiön nykyi-

sistä osakkeista. valtuutus on voimassa kaksi 

vuotta.  

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen 

mukaisesti, että yhtiön optio-ohjelman i/2005 

ehtoja päivitetään uuden osakeyhtiölain mah-

dollistamalla tavalla. 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen 

yhteiselle arvo-osuustilille merkittyjen osakkei-

den myymisestä julkisella kaupankäynnillä, joi-

den osalta ei ole vaadittu omistusoikeuden kir-

jaamista arvo-osuustilille, vaikka viisi vuotta on 

kulunut ilmoittautumispäivästä. Yhteistilin saldo 

oli 10.4.2007 yhteensä 47.500 osaketta eli noin 

0,3 prosenttia kaikkien osakkeiden lukumääräs-

tä. Yhtiökokous päätti, että kyseiset osakkeet 

myydään arvopaperipörssin välityksellä niiden 

omistajien lukuun.

Ylimääräinen yhtiökokous 12.6.2007 

Espoossa

Yhtiökokous valitsi uusiksi hallituksen jäseniksi 

arno Pelkosen ja timo Porasen.

Yhtiön hallituksen jäseninä jatkoivat edelleen 

mikko Haapanen, markku kankaala, matti 

lainema, kai mäkelä, matti vikkula ja ahti 

vilppula. Hallituksen jäsenet timo Honkala 

ja fredrik danielsson ilmoittivat erostaan per 

12.6.2007.    

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä 

hallituksen ehdotuksen mukaisesti siten, että 

yhtiöjärjestyksen toimialapykälää tarkennettiin 

ja että yhtiön englanninkielinen nimeksi tuli 

ruukki Group Plc. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mu-

kaisesti suunnatusta maksullisesta osakeannista 

ja valtuutti hallituksen päättämään lisäosakean-

nista. osakeannista saatavilla varoilla on tarkoi-

tus ensisijaisesti rahoittaa venäjälle tehtäväksi 

suunniteltujen sahaa ja kemi-mekaanista mark-

kinamassatehdasta tai vaihtoehtoisesti kemial-

lista sellutehdasta koskevien investointien osit-

taista rahoittamista. suunnatussa maksullisessa 

osakeannissa tarjottiin vähintään 100.000.000 

ja enintään 130.000.000 uutta osaketta yhtiön 

osakkeenomistajien ja niihin rinnastuvien taho-

jen sekä institutionaalisten sijoittajien merkittä-

viksi. osakekohtaisen merkintähinnan hintaväli 

oli 1,90 - 2,90 euroa. lisäksi yhtiön hallitus 

valtuutettiin päättämään enintään 20.000.000 

yhtiön uuden osakkeen liikkeeseen laskemisesta 

mahdollisen ylikysyntätilanteen kattamiseksi.

LIPUTUSILMOITUKSET

ajalla 1.1.2007–26.2.2008 tehdyt arvopape-

rimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukaiset 

ilmoitukset  

mandatum Pankkiiriliike oy:n osuus ruukki • 

Group oyj:n äänimäärästä ja osakepääomas-

ta on ylittänyt yhden kahdeskymmenesosan 

(1/20) 2.1.2007.

mandatum Pankkiiriliike oy:n osuus ruukki • 

Group oyj:n äänimäärästä ja osakepääomas-

ta on alittanut yhden kahdeskymmenesosan 

(1/20) 16.3.2007.

nordea Pankki suomi oyj:n osuus ruukki • 

Group oyj:n äänimäärästä ja osakepääomas-

ta on ylittänyt kolme kahdeskymmenesosaa 

(3/20) 16.3.2007. tämän liputusilmoituk-

sen tekohetkellä nordea Pankki suomi oyj 

ilmoitti myös, että sen omistusosuus tulee 

laskemaan alle yhden kymmenesosan (1/10) 

termiinien erääntyessä huhtikuussa 2007.

nordea Pankki suomi oyj on ostanut ruukki • 

Group oyj:n osakkeita sekä tehnyt osakkeita 
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koskevia termiinisopimuksia 20.4.2007 siten, 

että termiinit erääntyvät kesäkuussa 2007, 

joulukuussa 2007 ja tammikuussa 2008. 

termiinien erääntyessä tammikuussa 2008 

nordea Pankki suomi oyj:n omistusosuus 

tulee laskemaan alle yhden kahdeskymme-

nesosan (1/20).

evli Pankki oyj:n osuus ruukki Group • 

oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on 

21.6.2007 tehdyillä kaupoilla alittanut yhden 

kahdeskymmenesosan (1/20).

markku kankaalan osuus ruukki Group • 

oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on 

21.6.2007 tehdyillä kaupoilla alittanut yhden 

kahdeskymmenesosan (1/20). 

oy Herttakakkonen ab:n osuus ruukki Group • 

oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on 

alittanut yhden viidesosan (1/5) 21.6.2007 

tehtyjen osakeantipäätösten ja -merkintöjen 

seurauksena.

Helsingin mekaanikontalo oy:n ja Procomex • 

s.a.:n yhteenlaskettu osuus ruukki Group 

oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 

alittaa yhden neljäsosan (1/4)  21.6.2007 

tehtyjen osakeantipäätösten ja -merkin-

töjen seurauksena. samassa yhteydessä 

Helsingin mekaanikontalo oy ilmoittaa, että 

sen omistusosuus ruukki Group oyj:n osa-

kepääomasta ja äänimäärästä alittaa yhden 

kymmenesosan (1/10).                                                                         

nordea Pankki suomi oyj:n osuus ruukki • 

Group oyj:n osakepääomasta ja äänimää-

rästä on 25.6.2007 tehdyn osakelainaus-

sopimuksen myötä laskenut alle kolmen 

kahdeskymmenesosan (3/20). termiinien 

erääntyessä tammikuussa 2008 omistus-

osuus tulee laskemaan alle yhden kahdes-

kymmenesosan (1/20).

JPmorgan Chase & Co. on ilmoittanut, että • 

sen tytäryhtiöt ovat ostaneet 12.666.818 

ruukki Group oyj:n osaketta 25.6.2007 voi-

maan astuneessa osakeannissa. JPmorgan 

Chase & Co:n osuus ruukki Group oyj:n 

osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt 

yhden kahdeskymmenesosan (1/20) tehtyjen 

kauppojen seurauksena.

nordea Pankki suomi oyj:n osuus ruukki • 

Group oyj:n osakepääomasta ja äänimääräs-

tä on 26.6.2007 tehdyn osakekaupan myö-

tä, sekä huomioon ottaen 25.6.2007 tehty 

9.500.000 kpl:n ruukki Group oyj:n ruG1v 

–osaketta koskeva osakelainaussopimus ar-

vopäivällä 29.6.2007, noussut yli kolmen kah-

deskymmenesosan (3/20). osaketermiinien 

erääntyessä joulukuussa 2007 omistusosuus 

tulee laskemaan alle kolmen kahdeskym-

menesosan (3/20). ruukki Group oyj:n 

tammikuussa 2008 erääntyvien termiinien 

erääntyessä omistusosuus tulee laskemaan 

alle yhden kymmenesosan (1/10).        

nordea Pankki suomi oyj on ilmoittanut • 

16.7.2007, että sen osuus ruukki Group 

oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 

on noussut yli yhden viidesosan (1/5). 

osaketermiinisopimusten erääntyessä jou-

lukuussa 2007 nordea Pankki suomi oyj:n 

omistusosuus tulee laskemaan alle kolmen 

kahdeskymmenesosan (3/20)  ja termiinien 

erääntyessä tammikuussa 2008 alle yhden 

kahdeskymmenesosan (1/20).

moncheur & Cie sa (rekister inumero • 

660.0.096.997-7, Geneve) ja Pierre moncheur 

on  ilmoittanut elokuussa, että moncheur & 

Cie sa:n, Pierre moncheurin ja heidän mää-

räys- tai vaikutusvaltatahojen yhteenlaskettu 

osuus ruukki Group oyj:n osakepääomasta 

ja äänimäärästä alittaa yhden kahdeskym-

menesosan (1/20).

oy Herttakakkonen ab (Y 0761602-7) on il-• 

moittanut syyskuussa, että sen omistusosuus 

ruukki Group oyj:n osakepääomasta ja ää-

nimäärästä ylittää yhden viidesosan (1/5) 

11.9.2007 tehtyjen osaketermiinikauppojen 

johdosta.

JPmorgan Chase & Co. (englantilainen rekis-• 

terinumero 2711006) on ilmoittanut, että sen 

tytäryhtiöiden omistusosuus ruukki Group 

oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä ylit-

tää yhden kymmenesosan (1/10) 20.9.2007 

tehtyjen osakekauppojen johdosta.

nordea Bank aB (publ) (ruotsalainen rekiste-• 

rinumero 516406-0120) ilmoitti 22.11.2007, 

että sen tytäryhtiön nordea Pankki suomi 

oyj:n (Y 1680235-8) omistusosuus ruukki 

Group oyj:ssä on noussut yli 1/4 ruukki 

Group oyj:n osakepääomasta ja äänimää-

rästä. samassa yhteydessä nordea Bank aB 

(publ) ilmoitti, että nordea Pankki suomi oyj 

on tehnyt ruukki Group oyj:n osakkeita kos-

kevia termiinisopimuksia siten, että sillä on 

271.911 kpl joulukuussa 2007, 493.257 kpl 
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tammikuussa 2008 ja 30.000 kpl kesäkuus-

sa 2008 erääntyvää termiiniä. termiinien 

erääntyessä joulukuussa 2007 nordea Pankki 

suomi oyj:n omistusosuus tulee laskemaan 

alle 1/5 ja termiinien erääntyessä tammi-

kuussa 2008 alle 1/20 ruukki Group oyj:n 

osakepääomasta ja äänimäärästä.

evli Pankki oyj (Y 0533755-0) ilmoitti, että • 

sen omistusosuus ruukki Group oyj:n osa-

kepääomasta ja äänimäärästä on 7.12.2007 

tehdyillä kaupoilla ylittänyt yhden kahdes-

kymmenesosan (1/20). 

Procomex s.a. (rekister inumero r.C. • 

luxembourg B 57.877) ilmoitti, että sen 

omistusosuus ruukki Group oyj:n osakepää-

omasta ja äänimäärästä ylittää kolme kah-

deskymmenesosaa (3/20) 19. ja 21.12.2007 

tehtyjen osaketermiinikauppojen johdos-

ta. lisäksi Procomex s.a.:n ja Helsingin 

mekaanikontalo oy:n (Y 1076761-9) yhteen-

laskettu osuus ruukki Group oyj:n osake-

pääomasta ja äänimäärästä ylittää yhden 

neljäsosan (1/4). 

liputusilmoituksessaan 28.12.2007 nordea • 

Bank aB (publ) (ruotsalainen rekisterinumero 

516406-0120) viittasi 22.11.2007 antamaan-

sa ilmoitukseen omistusosuuden muuttumi-

sesta. ilmoituksessa kerrottiin, että termiinien 

erääntyessä joulukuussa 2007 nordea Bank 

aB:n (publ) suomalaisen tytäryhtiön nordea 

Pankki suomi oyj:n (Y 1680235-8) omistus-

osuus ruukki Group oyj:n osakepääomasta 

ja äänimäärästä tulee laskemaan alle 1/5. 

nordea Bank aB (publ) ilmoitti 28.12.2007, 

että joulukuussa 2007 erääntyneitä termii-

nisopimuksia on jatkettu pidempiin maturi-

teetteihin ja että nordea Pankki suomi oyj:n 

omistusosuus ruukki Group oyj:ssä ei ole 

laskenut alle 1/5 vaan on yli 1/4. nordea 

Pankki suomi oyj on tehnyt ruukki Group 

oyj:n osakkeita koskevia termiinisopimuksia 

siten, että sillä on 518.507 kpl (51.850.700 

osaketta) tammikuussa 2008, 214.531 kpl 

(21.453.100 osaketta) maaliskuussa 2008 ja 

30.000 kpl (3.000.000 osaketta) kesäkuussa 

2008 erääntyvää termiiniä. termiinien erään-

tyessä tammikuussa 2008 nordea Pankki 

suomi oyj:n omistusosuus tulee laskemaan 

alle 1/10 ja termiinien erääntyessä maalis-

kuussa 2008 alle 1/20 ruukki Group oyj:n 

osakepääomasta ja äänimäärästä.

liputusilmoituksessaan 21.1.2008 nordea • 

Bank aB (publ) (ruotsalainen rekisterinumero 

516406-0120) viittasi 28.12.2007 antamaan-

sa ilmoitukseen omistusosuuden muuttumi-

sesta. ilmoituksessa kerrottiin, että termii-

nien erääntyessä tammikuussa 2008 nordea 

Bank aB:n (publ) suomalaisen nordea Pankki 

suomi oyj:n (Y 1680235-8) omistusosuus 

ruukki Group oyj:n osakepääomasta ja ääni-

määrästä tulee laskemaan alle 1/10. nordea 

Bank aB (publ) ilmoitti, että tammikuussa 

2008 erääntyneitä termiinisopimuksia on 

jatkettu pidempiin maturiteetteihin ja että 

nordea Pankki suomi oyj:n omistusosuus 

ruukki Group oyj:ssä ei ole laskenut alle 

1/10 vaan on yli 1/4. nordea Pankki suomi 

oyj on tehnyt ruukki Group oyj:n osakkei-

ta koskevia termiinisopimuksia siten, että 

sillä on 25.250 kpl (2.525.000 osaketta) 

helmikuussa 2008 erääntyvää, 465.155 kpl 

(46.515.500 osaketta) maaliskuussa 2008 

erääntyvää, 30.000 kpl (3.000.000 osaket-

ta) kesäkuussa erääntyvää ja 289.196 kpl 

(28.919.600 osaketta) tammikuussa 2009 

erääntyvää termiiniä. termiinien erääntyes-

sä maaliskuussa 2008 nordea Pankki suomi 

oyj:n omistusosuus tulee laskemaan alle 

3/20 ja termiinien erääntyessä kesäkuussa 

2008 alle 1/10 ja termiinien erääntyessä 

tammikuussa 2009 alle 1/20 ruukki Group 

oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.         

moncheur & Cie s.a. (rekisterinumero • 

660.0.096.997-7, Geneve) ilmoitti 23.1.2008., 

että sen omistusosuus on noussut yli 1/20 

ruukki Group oyj:n osakepääomasta ja ääni-

määrästä 21.1.2008 tehtyjen osakekauppo-

jen seurauksena. 

Procomex s.a. (rekister inumero r.C. • 

luxembourg B 57.877) ilmoitti 13.2.2008, 

että sen omistusosuus tulee alittamaan 

1/10 12.2.2008 tehdyn sopimuksen perus-

teella. sopimuksen toteutuessa Procomex 

s.a.: n ja Helsingin mekaanikontalo oy:n 

(Y 1076761-9) yhteenlaskettu omistusosuus 

tulee laskemaan alle 1/5.

venäläinen JsC vtB Pankki (tunnistenumero • 

102773960939) ilmoitti 15.2.2008, että sen 

tai sen osakkuusyhtiöiden omistusosuus 

tulee ylittämään 1/10 ruukki Group oyj:n 

osakepääomasta ja äänimäärästä 12.2.2008 

tehtyjen sopimusten toteutuessa.
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